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حيةألافتتا

محمد،و!تبيناسيدتاعلىوالسلاموالصلاة4العالمينربدئهالحمد

للعالمين،أدلهووحمة،أجمعينأدلهخلقوخير،المرسلينوإمامالنبيينخاتم

وبعد:،الديقيومإلىبإحسانتبعهمومن4أجمعينوصحبهالهوعلى

منينضبلاومعيقثر،فنبعع!يالهالحبيبلرسو!ناالحطرةالسيردفان

،بالمكرماتمملوءبالماثر،حافلوسجل،والموكظةوالنوروالهدىالحكمة

!ك!سصالنبيئخصقيالرفيعةوالمبا!ئالعلياالـيمتجمسدإنها،بالفضائلمفعم

ومرزصتيبئالأجلاءالصحابةهديهاعلىسار،فاضلةكريمةلحياةملموساواقعا

فاسمنارت4أجمعيناللهرحمهمبإحسانوتابعيهمالتابعينمنبعدهمجاء

بحقفكانواالأخلاقواستقامت،النفوسوزكت،القلوبوصلحت،العقول

السير"هذهأبناءهميعلمونالصالحالمسلفكانوقد،للناسأخرجتأمةخير

،المكارمإلىونهضوا،الفضائلعلىفنشأوا،القرآنمنالسورةيعلمونهمكما

ومنارا،أعلىمثلا!يوالرسولمنواتخذواالأمور،معاليإلىوطمحوا

الدنياخيريبسنتهوالعملأثرهواقتفاءباتباعهينالونحسنةوقدوة،شامخا

لمنحسنةألشؤاللهرسواطقلكتم!لقذكان:الربانيللتوجيهامتثالا،والاخرة

!!.كحيرااللهوبمرالأخرواليؤماللهتيىجو؟ن

والسنةللكتابالصحيحوالتطبيق،العمليةالترجمةهيالنبويةالسيرةإنثم

مأعائشةالسيدةتقولولهذا،محاهور!اجميععلىالحياةواقعفي،المطهرة

هو!لمجص"النبي:!زاللهعيينةبنسفيانقالوقد"،القرآنخلقه"كان:ر"كيهاالمؤمنين

فئهوواشقهافما،وهديهوسيرتهخلقهعلىكلهاالأشياءفتعرضالأكبر،الميزان

".والضلالالباطلقبيلمنفهوخالفهاوما،عليهالمعولبهالمعموأط

ثهـالثقافةفيالكريمللقرآنالدوليةدبيجائزةرسالةمنطلقومن

بنشرالمسيرةهذهتكملأنيشرفهافانهوتعميمهما،المطهرةوالسنة،الترانية

"الشعفاكتابالإسلاميةالمكتبةإلىوتقدم،العطرةالنبويةالسيرةفيدراسات

الشمائل،كتبد.ة،عياضالقاضيللإمامكي!"المصطفىحقوقبتعريف

لم،الشأنعظيمالقدر،جليل،النبويةالسيرةكتبعقدوواسطةوغرتها،



فهووغربا،شرقأصيتهوطار،السبققصمبمؤلافهفيهحاش،منوالهعلىينسج

،بالقبولقرنبعدقرناالامةتلاقتها،ةشيوأوسعهاال!مائلكتبأبرزمن

ومحشومختصر،،لهضارحفمنأصعصور،اكلفيالعلماءاكحتماموحاز

علىلتقفالكتابهذألمثا!اليومالأمةأحوجوما،لأحاديثهمخرج5،عليه

في!ي!تجاههعليهايجبوما،قدرهورفعةلمجي!مكانتهوعظيمنبيهاشأنعلو

وسيظل،عيلن!وكان،وغرباشرقاأجاهلوناالسإميصلى-طمقامهعلىتطاولزسن

يطفوأأن!يريدوت،المستقيماللهصراطإلىالسائرينيهديالذيالنورهو

!!.البهفرون!رهولؤلؤر"شرأد!!اللهويةببأفوههرأدثهلؤر

الجائزةإنجازاتمنوغيرهالعمارهذانشريجعا!أن!ىالمولىراجين

ألىراشدبنمحمدالسيخالسموصاحبأعمالصحيفةفىجاريةصدقة

الوزراء،مجلس!رئيس،المتحدةالعرببةالاماراتدولةرئيسنائب،مكتوم

ساششرخي!رمنارلتكونالجائزةهذهأن!شأالذيالجاتزةراعي،دبيحاكم

منبهمايتعلقوماالنبويةوالسنةالقرانيةالدراساتحاقلفيالقرائحبهتجود

الجزاء.خيراللهاهفبز،علوم

فيوالدراساتالبحوثوحدةفإن،لأهلهالفضا!إسنادمنطلقومن

سعادةللجائزهالمنظصةادلجخةرئيسرإلىوالتاتديربالشكرتتقدمالجائزة

للشؤوندبيحاكمالسحموصاحبمستشار،ملحهبومحمدإبراهيمالصششار

رسالةإطارفيالقيهـمةالعلميةالكتبنشريشجعفتئماالذيوالإنسانيةالث!افية

!ر.العظيمرسولهوسنةالكريماللهكتابخدمةفيالجائزة

لكلو،الكهـتابهذامحققإلىال!كرأجزلفكأجيأنالجائزةيف!وتولا

القشيب.الثوبهذافيهـاخراجهوتدقيقهوتصحيحهخدمتهفيأسثممن

-يخرمؤلمفهيجزيوأن،للجميعوالمثوبةالأجريجزلأذعبئالمولىسائلين

العليين.فيمقامهويرفعالجزاء

دلهوالحممدأجممعيقوصحبهآلهوعلىمحمدسيدناعلىوسلماللهوصلى

العالمين.رب

ابئلال!ءاظىكنهضانصيخيهرصغنإإدوخ!جششئليئا

الخكزلرلم1!كابم!صدنيىشألر!ه



أتج!يرإ!عسسسعروةلمح!أ

الهدحتيئهتلاهة

منباللهونعوذ،وذمشغفره،ونمشهديه،ونسمعينهنحمده،دلهالحمدإن

فلايضللومن،إلمهتدفهواللهيهدمق،أعمالناوسيئات،انفسنالثمرور

له.هادي

ونبيناسيدناأذوأشهد،لهشموثكلاوحده،اللهالاإلهلاأنوأش!هد

كله،الدينع!لىلمظهره،الح!وديقبالهدىأرسله4ووسمولهعبدهصحمدأ

.الكافرونكوهولو

منهاالمخطوط،والمصتفاتبال!تاليفواهتمامعنايةلهمنفإنيدد:أما

العالم،مكتباتبهتزخرلصا،العجبويممابه،الده!شةلتعبروه،والمطبوحم!

،هصتفاتوعناويني،جمؤلفاتأسماءمن،الضخبموالعدد،الهائلالكممق

!.الممصطفىالمحبي!بسيرةفيكلهاتيحث

ووسسول،المؤمخينودثحفيع،المسلمينحبمبفهو،ذلكفيمحجبولا

الكامل،المثلوهو.أجمعيقالناسىولممهـيد،الئبيينوخاتم،المعالمينوب

.االمف!اةوالرحمة،الصالحةوالقدوة



لدعوته،الملبين،ملتهأبناءعلى--مج!ي!أبسيرتهالتهمميقتصرولم

يؤمنولا،برسالتهيدينلامنإلىتعذاهمبل،شريعتهنصرةفيالمتفانين

نفس!فيلغايةاو،تاريخيبإطلاعشغفاأو،علميلظماإرواء:بنبوته

)1(!يعقوب

وجود)2(-الدمشقيةالمقتبسمجلةذكرته-إحصاءاظهرسنةسبعينومنذ

هذاأنشكولا.الأوربيةباللغات-!حو-النبيسيرةفيمؤلفا،كتابا(0013)

وغير،الاتصالوسهولة،الطباعةفنتطوربسببأيامنافيتضاعفالعدد

ذلك.

والخاصةالعامة-!ي!-حياتهتفاصيلتشمل-مج!ع!-سيرتهفيالمصنفةوالكتب

الخلقيةوشمائله،وصفاته،وتقريراته،وافعاله،أقواله:عنتحدثنافهي

،وسراياه،وغزواته،نبوتهودلائل،ومعجزاته،وخصائصه،والخلقية

كلا!.!اتهشؤونمن-دقيقأوجليل-شأنوكل،وملاحمه

وقدره--ع!!المصطفىشرففييبحثمصنفوأجلاجمعهذاوكتابنا

عقدية،،اصولية،فقهيةجوانبمنذلكيتناول.الجليلومنصبه،العظيم

بالدليلمؤيدة،ساطعةوبراهين،قويةوحجج،بديعوبيان،بليغبأسلوب

والأئمة.السلفعلماءوأقوال،وسنة،قرانمن

ليكونوإنما،معاندقهرولا،جاحدإقناعليسالكتابهذامنوالغاية

سيدفيومحبة،المؤمنينإيمانفيوزيادة،المسلمينلأعمالمنماة

نأالمتأمل"حسبقائلا)3(:الغايةهذهعنالمصنفأبانوقد.المرسلين

معجزته،فيلطاعنولا،ع!يالهنبينانبوةلمنكرنجمعهلم،هذاكتابناأنيحقق

)1(

)2(

)3(

وطمس،الإسلامصورةتشويهفيوغايتهالاستشراقهدفالمنصفالباحثعلىيخفىلا

الطريقفي"رسالة:كتاببقراءةالشبابأنصحالحقيقةهذهعلىوللوقوف.الإيمانمعالم

الله.رحمهشاكرمحمودالعلامةالعربيةلشيخثقافتنا"إلى

.)79(:صالمحمديةالرسالةفيالتدويسليمانالعلامةذكرهكما

.الأولالقسممنالرابعالبابأولفي



يتوصللاحتى،حوزتهاوتحصين،عليهاالبراهيننصبإلىفنحتاج

منقولوفمساد،وحدهوالتحدي،المعجزشروطونذكر،إليهاالمطاعن

لدعوته،الملبين،ملتهلاهلألفناهبل،ورذه،الشرائعنسخأبطل

وليزدادوا،لأعمالهمومنماة،لهمحبتهمفيتأكيداليكون،لنبوتهالمصدقين

."إيمانهممعإيمانا

مجيبا-فقال،الكتابهذاتأليفهسبب-اللهرحمه-المصنفأوضحوقد

المصطفىبقدرالتعريفيتضمن()1مجموعفيالسؤالعليئكررتفانك"-:لسائل

يوفلممنحكموما،وإكرامتوقيرمنلهيجبوصا،والسلامالصلاةعليه

أجمعوأن،ظفرقلامةالجليلمنصبهحقفيقصرأو،القدرذلكعظيمواجب

."وأمثالصوربتنزيلوأبينه،مقالمنذلكفيوأئمتنا،لأسلافنامالك

وا!علم،البيانبواجبوقام،السائلرغبةالمصنفأجاب:عليهوبناء

عناوينها:هاكم،أقمسامأربعةفيالمطلوبوأنجز

وفعلا،قولاالمصطفىالنبيلقدرالاعلىالعليتعظيمفي:الاولالقسم

تقريب.بالكفنصفاستوعبوقد

!لمج!.حقوقهمنالأنامعلىيجبفيما:الثانيالقسم

يجوزأو،حقهدييستحيلوما،!ي!للنبييجبفيما:الثالثالقسم

إليه.تضافأنالبشريةالأحوالمنيصحأو،عليه

عليه،سئها!،تنقصهفيمنافيحكاموجوهتصرففي:الرابعالقسم

.والسلامالصلاة

قالفقد)522(هـ،سنةحدودإلىالكتابهذاتصنيفزمنويعود

"وسائر:القرانإعجازعنيتكلموهو)933(:صنانسهالكتابفيالمصنف

والقرالىخبوها؛إلأيبقفلم،أوقاتهابانقضاءانقصتالانـياءمعجزات

مئةخمسمدةاليومعليهكانماعلىمعجزاتهالظاهر"،اياتهالباهرة،العزيز

ومصئف.كتابفيأي:مجموعفي()1



ومعارضته،قاهرم!حجته،هذاوقتناإلىنزولهلاولسنةوثلاثينوخمسىعام

.ممتنعة((

ونقدبر:الكتابهذاتقويم

كتبأشهرهو"الشفا"كتابأنالحفاظوالمشايخ،الأعلامالأئمةنص

،فائدةواكثرها،خطراوأعظمها،قدراوأجلها-اللهرحمه-عياضا!قاضي

لمبل،مثلهالىيسبقولم،بابهاليالنهايةبلغمصنففهو،انتشاراوأوسعها

متأخر.ولامتقدممثلهيصن!

عليهوأثنى،بالقبولىالامةوتلقته،الافاقفيشهرتهطارتأنغروفلا

بهوانتفع،المنصفونوالمؤرخون،الصالحونوالدعاة،المخلصونالعلماء

نإحتى،مسجدأو،مكتبةأو،بيتمنهيخلويكادفلا،والعامةالخاصة

على-العسكريةالخدمةأدائهمحين-يقسمونكانواالعربيالمغربفيالجند

والشفا.البخاري

البيتين:بهذينعليهمفرذ،"الشفا"دمحبتهكثرةعلىعياضالقاضيوعوتب

المصطفىعنفيهوتخبرالشفاتحئاأراك:فقالوا

الشفا)1(يحبعليلوكلالفؤادكليللأني:فقلت

عليه:وثنائهمالكتابلهذاالعلماءتقويممنجميلةباقةوإليكم

فيهـ(401)1سنةالمتوفىالمقريمحمدبنأحمدالمؤرخالعلامةقال.

كتابفمنها":عياضالقاضيمؤلفاتعنيتكلموهو"الرياض"أزهار:كتابه

الإحسان)2(لضروبفيهوكان،القصوىالغايةفيهبلغالذي)الشفا(

بهلهجتوقدوغربا،شرقاصيتهوطار،السبققصبفيهوحاز،مرتشف

الرحمنمن-وغيره-مؤئفهبهونالى،وعربأعجمأ:والخاصةالعامة

القائل.اللهويرحم،تستوفىلاالكتابهذاوفضائل،قربأ

)1(

)2(

.2()18:صشواطمحمدبنالحسينللدكتورالمغربعالمعياضالقاضيكتاب

.لأنواع:لضروب

01



عياضإلابالشفاءأتىماولك!نال!دواءحاولواكلهم

كتابهفيهـ()9801سنةالمتوفىالحنبليالعمادابنالحافظوقال.

الذي)ال!ثمفاأ:مصنفاته"ومن:4/138"ذهبمنأخبارفيالذهب"شذرات

."مثلهالىي!بقلم

"كشف:كتابهفياهـ()670سنةالمتوفىخليفةحاجيالعلامةوقال"

فيمثلهيؤلفلم،الفائدةكثـر،النفععظيمكتابإوهو:25301/"الظنون

."الإسلام

"الرياض"نسيمفيهـ()9601سنةالمتوفىالخفاجيالعلامةوقال.

جليل،قدرهكتاب،المصطفىحقوقبتعريفالشفاكتابوإن،"هذا:1/2

."00.دليلأدلمصنفهجلالةعلىوهو

كتابه:فيهـ(ا1)43سنةالمتوفىالحريشيأحمدبنعليالعلامةوقال.

."منوالهعلىفاضلنسجولا،بمنلهقريحةتسمحلم"كتاب:"الفياض"الفتح

سنةالمتوفىالقاريمحمدسلطانبنعليالملاالفقيهالعلامةوقال.

صاحبشمائلفيالشمفاءكتابرأيت"لما:12/للشفاشمرحه1(هـفي0)14

."...الاستيفاءمنمجملابابهفيصنفمااجمع،الاصطفاء

هـ()997سنةالمتوفىفرحونبنعليبنإبراهيمالمؤرخالعلامةوقال.

يا-فيه"أبدع:246/"المذهبأعيانمعرفةفيالمذفب"الديباجكتابهفي

فيأحدينازعهولم،فيهكفايتهأكفاؤهلهوسلم،الإبداعكلال!ثمفا-في

وأنصفوا،عليهللوقوفتشوفوابل،إليهالسبقمزيةأنكرواولا،بهالانفراد

.وغربأ"شرقانسخهوطارت،عنهالناسوحمل،منهالاستفادةفي

هـ()1382سنةالمتوفىالمغربيالكتانيالحيعبدمحمدالعلامةوقال.

بهامش:قديمبخططزةفي"وجدت20:08/"الفهارس"فهرس:كتابهفي

التلمساني:صعدلابن"والمناقبالمفاخرمناللهلاولياءفيماالثاقب"النجم

فيوتغر!،المشرقمنالناسعلىتطلعالشمسكانت،الشيوخبعض"قال
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الاقصى،المغربمنأخرىشص!المشرقأهلنحنوجاءنا،المغرب

.لعياض"الشفاكهـتاب:وهي

سنةبفاسالمتوفىالكتانيجعفربنمحمدالمحدثالعلامةالإماموقال.

كثير،النفععظيمكتاب"هوالمستطرفة":"الرسالة:كتابهفيهـ()45"13

."....الإسلامفيمثلهيؤلفلم،الفائدة

"الرسالة:كتابهفيهـ()1373سنةالمتوفىالندويسليمانالعلامةوقال.

الخلق،دماثةمن"!يىنفسهبهتحلتما"وأما)701(::ص"المحمدية

ورحابة،الهمةوعلو،النفسوكرم،الرأيوحصافة،العقلورجاحة

كتابذلكفيكتابوأحسن.بتفاصيلهملأىالحديثكتبفان،الصدر

مستشرقفرنسافيوأنايومأليقالوقد.الأندلسيعياضللقاضي)الشفا(

نأ،ومحامده-!ص-اللهرسولمحاسنأوربالتعرفيكفي:()1ماسنيوناسمه

."الأوربيةاللغاتإحدىإلىعياضللقاضي)الشفا(كتابينقل

فيهـ()0136سنةالمتوفىمخلوفمحمدبنمحمدالعلامةوقال.

عنه،الناسوحمله،الإبداعكلفيه"أبدع:1141/"الزكيةالنور"شجرة

.وغربا"شرقانسخهوطارت

في"السيرة:كتابهفيشهبةأبومحمدبنمحمدالدكتورالأستاذوقال.

لكان،بالجوهروزنأو،بالذهبكتبلوكتاب"وهو:"والسنةالقرآنضوء

."يديكعليهواشدد!القارىءأيها-فالزمه..عليهقليلا

:)الشفا(مدحفيالأدباءبعضوقال.

عوضأئفتهالذيالشفاءعنعياضياعدنجناتعوضت

)1(
،والقاهرةدمشقفيالعربيينالمجمعينأعضاءمن،فرنسيمستشرق،ماسنيونلويسهو

وزارةموظفيمنكان)1382(هـ،سنةبها)9912(هـوماتسنةبباريسولد

الدياناتتوحيدفكرةإلىاتجه،حياتهبقيةلها"مستشارا"ثم،شبابهفيالمستعمرات

.5247/الأعلامفيترجمتهانظر!الثلاثالكتابية
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مرض)1(قلبهفيلمنالشفاءفهومصخحةأحاديثأفيهجمعت

اخر:وقال.

برهانهشمسائتلفتقدالقلوبشفاءالشفاءكتاب

إيمانهأصلالهدىفيرسامضمونهالمؤمنطالعإذا

افنانهأزهارروائحناشقاالئقىبروضوجال

اللطيفة،والنعوت،البديعةوالمحاسن،الرفيعةالأوصافوبعد،والآن

منالكتابهذاسلمهل:المرءيتساءلقد،)الشفا(علىالعلماءأطلقهاالتي

؟اعتراضمنخلاوهلنقد؟

فيوبالغ،تحبيرهفيالمصنفتنوقمهما-كتابيخلوقلما،الواقعفي

والرسلللأنبياءالعصمةإذ،جوانبهمنجانبفيمؤاخذةمن-وتحسينهتحريره

أمور:ثلاثةفيتنحصركتابناعلىالماخذأنتبينوالبحثالدراسةولدى.وحدهم

.والسلامالصلاةعليهمالانبياءعصمةفيوالمبالغةالغلو-أولا

والواهية.المفتعلةبالاحاديثمحشؤأنه-ثانيا

.بعيدةتأويلاتفيه-ثالثا

مجموعفي-الله-رحمهتيميةابنالإسلاملشيخالأولالمأخذنجد

عبدالعلامةالإمامالحافظ،يرضهولم،استشنعهوقد،931()4/الفتاوى

مااشنع"ومن:قالحيث-278()1/277الفهارسفهرسفيالكتانيالحي

هذا"غلا:عياضالقاضيشفاءحقفيقولهأيضاتيميةابنعننقل

أبوا!علمالإمامبافريقيةالإسلامشيخالمأخذهذاردفيوسبقه،"المغيربي

.المفريالعلامةوايده،التونسيعرفةبناللهعبد

الذهبي،الدينشمساللهعبدأبيالعلامةللحافظفهوالثانيالمأخذاما

"تواليفه:2(0/216)عياضالقاضيترجمةفي-النبلاءأعلامسيرفيقالفقد

المفتعلة،بالاحاديثحشاهقدمالولا،)الشفا(وأشرفهاوأجلها،نفيسة

.(5501)2/الظنونكشف(1)

13



،قصدهحسنعلىيثيبهوالله،ذوقولاالحديثفنفيلهلانقدإمايمعمل

."....ألوانالبعيدةالتأويلاتمنفيهوكذا،فعلوقدا"شفائهبوينفع

تبع،موضوعةقليلةوأخرى(1(،ضعيفةأحاديثالشفافيأننقزونحن

لالكنا،السعبتيسبعبنسليمان:الربيعأبيللخطيبالصدور""كـفاءفيها

قالهماذلكردفيويكفي.والواهيةالمفتعلةبالأحاديثمحشوأنهنوأفقه

"ولم)97(::صالمستطرفةالرسالةفيالكتانيجعفربنمحمدالعلامة

والتأويلات،الموضوعةبالأحاديثهحشوإنه:قولهفيالذهبيينصف

منه،تحاملفانه،لهالنبوةقدريحتاجلامما،نقدهقئةعلىالذالة،الواهية

"(2(.....واحدغيرقالكما،ينبغيلا

القاضيانردهفيويكفي،اسلفتكماللذهبيفهوالثالثالماخذأما

،الواحدةالمسألةفيالراجحةالأقوالذكربعدالبعيدةالتأويلاتيذكرعياضا

جميعهاالاقوالالمحققيذكرأنالعلميةالأمانةفمن،ذلكفيعليهضيرولا

المردود.المعلويدع،المقبولالصحيحمنهايختارثم،المسألةفي

:)الشفا(بالعلماءعنأية

والعلماءالمسلميننفوسلمحيعاليةمكانةوذو،محبوبكتابالشفا

العظيم.وقدره،غ!ي!المصطفىبذاتلتعلقه،العلموطلاب

وتخريجا،،واختصارا،شرحا:بهوأعتنوا،العلماءعليهأقبلوقد

العالمية.اللغاتبعضإلىوترجمة

البخاريشروحكثرتهافيزاحمتربما،وعديدةكثيرةالشفاوشروح

باسلاعدداأجمعأن-اطلاعيوقلةباعيقصرعلى-استطعتوقد.ومسلم

)1(

)2(

فيمعروفةبثروطوالترهيبوالترغيبالاعمالفضائلفيبهايعملالضعيفةالأحاديث

الحديث"أثر:كتابانظر.الموضوعةالأحاديثمعحشرهامنوأخطأ،المصطلحكتب

عوامة.محمدالمحققللأستاذ()17ص،عنهماللهرضيالفقهاءالأئمةأختلاففيالشريف

الدين.سراجاللهعبدللعلامة62(-61)صالبيقونيةالمنظومةوشرح

.(4)1/الرياضنسيمفيالخفاجيمنهم
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معال!خ!بوأوالمثمارخاسمأذكرحيش!.وقخريجاتهواختصماراتهشمروحهمنبه

ال!ثمفا.بهخدمالذجمطوبعملهبهبسيطتعويف

المعجم؟حووفعلىهنسوقةالشفاشمووح-اولا

الدلجيهحمدبنمحمد!الدينشممح!للعلامةءالشفامعانيلبيانالإصطفا-1

الأعلامفيالزوكل!ذكوه04"1!(.هـ=)479سنةبالقا!رةالمتوفى

وغيوة.،57()7/

المجي!عبدبنالهـبااليعبد:الدينثاجللإمام.الشفاألفاظشرحفيالاكقا-2

فيخليفةحماجيذكوهم(.1343هـ=)743سنةبالقا!رةالمتوفىاليمني

فيمخطوطوهو،وكيوهالأعلامفىوالزركلي،(155)2/الظنونكشف!

ذكرهالشفا"ألفاظشوحفيالاكتفاد!تلخيصأيضأوللمصنف،الكتبطداو

.25401/الظنونكشففيخليفةحاجي

بنمحيد:الدينشم!مىللحافظ.محياض!للقاضيالشفاختمفيالانتهاض!-3

ام(.794هـ=)209لسخةالمنورةبالمديثةالمتوفىالشخاويالرحمنعبد

ايضاحاليالبغدادىوسعماه،099()2/الفهارسفعهـرساليالكتاني5ذكر

وللسخاوي(لماعياضللقاضيالشفاشرحفيأالانتهاضى:1131/المكنون

فهرسفيالكتانيذكرهالوجال"منالشفاعليهاشتولما"تقفيم!أيضأ:

.2099/الفهاردس

الوموريأحمدبناللهعبدللحافظ،الشفاءألفاظعنوالخفاءاللبسإيضاح-4

فيخليفةحاجيذكره،م(هـ=1483)888سنةبعدالمتوفىالمغربي

منه:وقال)4/68(الأعلامفيوالزركلي،)2/5301(الظنونكشف

بالسولم!."أدوز"خؤانةفيخطيةنممعخة

الروميمصطفىبنحنيفطابراهيمللقاضيالشمفا.شرحفيالوفاخلاصة-5

المكتونإيضاحفيالبغداديذكرهم(.1785هـ=)9911سئةالمتوفى

الأدبتاريخفيبروكلمانوذكره"مجلداتأربعفي"مطبوع:و!ال1/438

."بالتركية":وقال(272)6/العربي
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إسماعي!!بنمصطفىالمفسرللعالم.الدقائقوعمدةالحقائقزبدة-6

(م1828هـ-)1244سنة"مناستر"بجواربفيلورنةالمتوفىالفيلورنوي

العارفينهديةفيالبغداديوذكره.وبروكلمانوكحالةالزركليذىه

منهاالأولرأيتمجلدات"أربعة:الزركليقال.الشفاشرحباسم2456/

."فيلورنةفيكاملةنسخةومنهجداضخموهو،عربي(013)9الفاتيكانفي

خليلبنمحمدالمقرىءللمحدث.الشفاألفاظتحريرفيالمقتفىزبدة-7

حاجيذكره(م4541هـ=)984سنةالمقدسببيتالمتوفىالحلبيالقباقبي

.288()9/المؤلفينمعجمفيوكحالة(5401)2/الظنونكشففيخليفة

)651(هـ.سنةالمتوفىالقدسيشريفأبيبنمحمد:الدينلكمالشرح-8

.(5401)2/الظنونكشففيخليفةحاجيذكره

المتوفىالأكبرمرزوقبنمحمدبنأحمدبنمحمدالإمامللعلامةشرح-9

الفهارسفهرسفيالكتانيذكرهم(0138هـ=)781سنةبالقاهرة

."يكمله"لم:5328/الأعلامفيالزركليقال.وغيره،52(1/1)

سنةالمتوفىالرمليأرسلانبنالحسينبنأحمد:الدينلشهابشرح-01

،5401()2/الظنونكشففيخليفةحاجيذكرهم(0144هـ-)844

فيخطيةنسخةومنه،)6/271(العربيالأدبتاريخفيوبروكلمان

سنةبمصرالكتابهذاوطبع،)6345(برقمبدمشقالظاهريةالمكتبة

.الفياضالمددوبهامشهحجرية(هـمطبعة)1276

(م1446هـ-85)0سنةحدودإلىيرجع.الحجازيالدينلشمسشرح-11

برلينفيمخطوطةوله.6/926العربيالأدبتاريخفيبروكلمانذكره

)2564(.برقم

بناللهعبدبنإبراهيمابنإسماعيلالفقيهللعلامةالشفا.ألفاظشرح-12

حاجمبذىه.ام(457هـ=)861سنةبالقدسالمتوفىالكنانيجسماعة

.803(/)1الأعلامفيوالزركلي(5401/)1الظنونكشففيخليفة
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العجصي،ابنسبط:لهيقال.إبراهيمبنأحمد:ذرأبيللمؤرخشرح-1

الظنونكشففيخليفةحاجيذكره(م0481هـ=)884سنةبحلبالمتوفى

يتملمالشرحوهذا،142()1/المؤلفينمعجمفيوكحالة،25401/

0الظنونكشففيكما

سنةالمتوفىالصفويالإيجيمحمدبنعيسى:الدينلقطبشرح-1

،5401()2/الظنونكشففيخليفةحاجيذكرهام(546هـ=)539

.(272)6/العربيالأدبتاريخفيوبروكلمان،32()8/وكحالة

المتوفىالهرويالقاريمحمدسلطانبنعليملاالفقيهللعالمشرح-1

اهـ.903سنةتركيافيمطبوعوهو،ام(606اهـ=)140سنةبمكة

سنةالمصريةالأزهريةبالمطبعةالرياضنسيمهامشعلىايضاومطبوع

.)279(برقمبدمشقالأسدبمكتبةخطيةنسخةمنهوتوجد،هـ(ا)326

المتوفىالقدير""فيضصاحبالمناويالرؤوفعبدمحمدللحافظشرح-ا

فيالكتانيذكره.يتملمالشرحوهذاام(622اهـ-)310سنةبالقاهرة

027()6/العربيالأدبتاريخفيوبروكلمان،(562)2/الفهارسفهرس

.(1)579أولباريس:وقال

اهـ-)420سنةالمتوفىالإشعافيالحلبياحمدبنالدينلزينشرح-1

فيوالزركلي،1(540)2/الظنونكشففيخليفةحاجيذكرهام(632

واحد.وغير،(46)3/الأعلام

)استامبول(بالأستانةالمتوفىالدمشقيالفتحأبيبنيوسفللفقيهشرح-1

.وغيره،2(54)8/الأعلامفيالزركليذكره(م6641هـ-ا0)56سنة

سنةالمتوفى،المنورةبالمدينةالمدرسالعينتابينجيبللحاحشرح-1

ذكره.القونويمصطفىبنمحمدتأليفهفيشاركهم(4018اهـ-)921

08(.)13/المؤلفينمعجمفيكحالة

سنةالمتوفىالراحلمحمدبنموسى:عمرانأبيللشيخشرح-2

الرقمتحتبالرباطالعامةبالخزانةمنهمخطوطةتوجد،اهـ()014
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1(

"القاضي:كتابهفيالترابيحمدعليالبشيرالدكتورذكره،)2141/د(

.)322(:صلماودرايةروايةالحديثعلميفيوجهودهعياض

لم!نةالمتوفىالحضيكيالجزولياحمدبنمحمدالمحدثللعلامةشرح-2

،352()1/الفهارسفهرسىفيالكتانيذكرهم(1775هـ-)9118

.(51)6/الاعلامفيوالزركي

.272()6/العربيالادبتاريخفيبروكلمانذكره.للنعمانيشرح-2

هـ-)5012لم!نةالمتوفىالدمشقيالزحمتيمحمدبنلمصطفىشرح-2

الماضيشفاء"اختصر:(1/442)الفهارسفهرسفيالكتاثيقالم(1917

تحريرا،بمثلهالزمانعينتكتحللمبشرحوشرحه،جليلااختصاراعياض

.وتحبيرا

بنمحمد:الدينبدرالشيخ،الأكبرالمحدث،الشامبلادلعلامةشرح-2

ذكرهم(3591هـ-)1354لم!نةبدمشقالمتوفىالمراكشيالحسنييوسف

.(581/)7الأعلامفيالزركلي

الدمشقيالخيضريبنمحمد:الدينلقطبالشفا)1(.بتحريرالصفا2-

فيخليفةحاجيذكره.(م9481هـ-)498سنةبالماهرةالمتوفىالشافعي

.(25501/)الظنونكمثمف

بنمحمد.الدينشمسالفقيهالمحدثللمؤرخالشفاختمفيالوفاغاية-2

هـ=)539سنةالمتوفىالصالحيالدمشقيطولونبابنالمعروفلحي

لهومحنون،4911()2/الظنونكشففيخليفةحاجيذكرهم(.1546

.الشفا"ختمفيالعرفا"غاية:2142/العارفينهديةفيالبغدادي

مخلوفبنالحسنبنمحمد:اللهعبدأبيالمحدثالفقيهللحافظالغنية-2

المتوفىالأسود(:بالبربرية)ومعناهابابركانالمعروفالتلصسانيالراشدي

م(.1464هـ=)868سنة

.ترىكماللخيضريوهو،عياضللقاضي08(5)1/العارفينهديةفيالبغدادينسبه(
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كشففيخليفةحاجيقال،شروجثلاثةالشفامحلىوضعالحافظوهذا

غنيةةوالثاني،مجلدينفي"الغنية((كبيرو:"الأول11:)2/530الظنون

العربيالادبئاريخفيبروكلمانوذكر(جزمأ")1مظأصغبروآخو،الوسطى

االحسنبنلمحمدونسبهالشفا""غريبةكتابالشفاشروحمن1271)6/

أعلم.والله.الثالثللشوحاسعمولعلهشقلتمخلوفابن

اقبرسبنمحمدبنعليالإمامللشيخالشفاالفاظمعانيبشرحالصفافتح-2

المكثونايضاحفيالبغداديذكرهام(458=)862!سنةبالقاهبرالمتوفى

فيهيقتصرلم،أجزاءإثلاثة.وقال9()5/الاعلامفيوالزركلي،2166/

الكلامفيمباحثالىتجاوزهابل،اللغويةالألفاظمعانيكشفع!

.فوائد"فيه:الشخاويقال.والاصولوالتفسير

بنعمرالفقيهالمحدثللشيخ،المختارنبيمابهاللهأكرمبماالغفارفتح-2

ذكره(ام561هـ=ا)240سنةبحلبالمتوفىالحلبيالشافعيالوهابعبد

الظنونكشففيخليفةوحاجي،)2/1168المكنونايضاحفيالبغدادي

فهرسفيوالكتاني،154)5/الاعلامفيوالزركلي،1(540)2/

عشرةاثنتينحوبهاشتغل،مؤلفاتهأعظم"من:وقال297()2/الفهارس

سنة".

بنع!:الحسنأبيللفقيهعياضالقاضيشفاءشرحفيالفياضالفتح-3

ذكرهم(0173اهـ-)143سنةبالمدينةالمتوفىالفاسيالحريشيأحمد

الاعلامفيوالزركلي،1/343،2/997الفهارلصفهرسفيالكتاني

قالكما)1017/د(برقمبالرباطالعامةبالخزانةنسخةمنه،4/925

.32()4:ص"عياضإالقاضيكتابفيالترابيالدكتور

الفاسيالبنانيالسلامعبدبنمحمدالمحدثللعلامةالرياضندالقط-3

الفهارسفهرسفيالكحانيذكرهمأ0175هـ-)1163سنةالمتوفى

)1(جرما:حجما.
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الرباطخزانةفي"مجلدان:وقال6602/الأعلامفيوالزركلي،1224/

إيضاحوفي،2327/العارفينهديةفيالبغداديوذكره،(جلاوي05)4

نداء-هكذا-"لفظ:بعنوان01/681وكحالة،(252،704/)المكنون

.عياضللقاضيالشفاءشرحفيالحياض

حسنالفقيهللشيخ،عياضللقاضيالشفامتنعلىالفياضالمدد-32

ذكرهم(1886اهـ-)303سنةبالقاهرةالمتوفىالحمزاويالعدوي

الأدبتاريخفيبروكلمانوذكره.(455)2/المكنونإيضاحفيالبغدادي

وهذا."عياضللقاضيالشفابنورالفياض"المدد:باسم6271/العربي

نسخةمنه)1276(هـ.سنةمجلدينفيحجرطبعبالقاهرةطبعالكتاب

خصوصية.()556برقمالأزهربمكتبةخطية

تقي،العباسأبيالنحويالمفسرللمحدثالشفاألفاظعنالخفامزيل-33

ام(.468هـ-)872سنةبالقاهرةالمتوفىالشمنيمحمدبنأحمد:الدين

الفكرودار،العلميةالكتبودار،والقاهرة،استامبولفيطبعوقد

،428،736،)375برقمالكتببدارخطيةنسخومنه،ببيروت

0541).

المتوفىالفاسيالقادرعبدبنالرحمنعبد:زيدابيللعلامةالشفامفتاح-34

كتاببه"ذيل:وقال31(0)3/الأعلامفيالزركليذكرههـ.(01)69سنة

به"جارى:2735/الفهارسفهرسفيالكتانيوقال."مجلدينفيالشفا

."...مجلديننحوفيعياضشفاء

بنإبراهيم:الدينبرهانالفقيهللحافظالشفاألفاظضبطفيالمقتفى-35

المتوفىالعجميابنبسبطالمعروفالحلبيالطرابلسيخليلبنمحمد

الفهارسفهرسفيالكتانيذكرهم(.1438هـ-)841سنةبحلب

فيوالزركلي،5401()2/الظنونكشففيخليفةوحاجي،1/222

وذكر)926(،برقمالكتببدارخطيةنسخةمنه)1/65(.الأعلام

بعنوانلمجهولللشفاشرحا272()6/العربيالأدبتاريخفيبروكلمان

.(4،457)53زادهدداطفيموجود.""المقتفى
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سنةبمصرالمتوفىالسبكيخليلبنأحمدللفقيهالشفابشرحالوفامنهج-3

.271()6/العربيالادب"تاريخفيبروكلمانذكره.(م6231هـ=ا)320

شرحفيالخفا"منهج:بعنوان(155)1/العارفينهديةفيالبذداديوذكره

.6()17برقمزادهدامادفيوأخرى،72(0)جوتافيمخطوطةمنه.الشفا"

لأبيالشفا.ألفاظمنإليهالحاجةتمسماشرحفيالأصفىالمنهل-3

سنةالمتوفىالتلمسانيالحسنيالشريفابيبنعليبنمحمد:عبدالله

،1884(،)2/5301الظنونكشففيخليفةحاجيذكرههـ(.)219

حاجيقال!027(.)6/وبروكلمان،15()11/المؤلفينمعجمفيوكحالة

برقمالازهربمكتبةخطيةنسخةمنهالشفا"شروحاجودمن"وهو:خليفة

.خاص)994(

إبراهيمبنمحمدالدينرضيالمؤرخللعالمالشفاوموائدالصفاموارد-3

ذكرهام(563هـ-)719سنةالمتوفىالحنبليبابنالمعروف،الحلبي

المكنونإيضاحفيوالبذدادي،25401/الظنونكشففيخليفةحاجي

.2(48)2/العارفينهديةوفي،895()2/

بنأحمد:الدينلشهابعياضالقاضيشفاءشرحفيالرياضنسيم-3

وهوام(965اهـ-)960سنةبمصرالمتوفىالخفاجيعمربنمحمد

اهـ(،)327سنةوالقاهرة،استامبول!فيمجلداتأربعةفيمطبوع

الرقمولغاية)159(رقممنبدمشقالأسدامكتبةفيخطيةنسخولأجزائه

مختصر"ومنه:6271/العربيالأدبتاريخفيبروكلمانقال!)269(.

.)96(ثانيالظاهريةفيلمجهول!

التجانيأحمدبنمحمد:اللهعبدأبيللأديبالشفاشرحفيالوفا-4

العارفينهديةفيالبذداديذكرهم(.1311هـ-)711سنةبعدالمتوفى

.32(4)5/الاعلامفيوالزركلي،(241)2/
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الشفا:مختصرات-ثانيا

الإسنويعمربنعليبنأحمدبنمحمد:الدينشمسالإماماختصره-1

شذراتفيالعمادابنذكرهم(1362هـ=)763سنةبمكةالمتوفىالشافعي

(5301،5401)2/الظنونكشففيخليفةوحاجي،()6/891الذهب

792(.)8/المؤلفينمعجمفيوكحالة

:سماهبكتابالمالقيمحمدبنالحسنبنمحمدالفقيهالنحويواختصره-2

.273()6/العربيالأدبتاريخفيبروكلمانذكرهالشفا""لباب

كشففىخليفةحاجيقال."الوفا"سماهبكتابالأخيضرابنواختصره-3

الحنفيالخجنديمحمدبنأحمد:الدينجلالهو5501(:)2/الظنون

)208(هـسنةالمنورةبالمدينةمتوفىالخجندي:قلت"...سنةالمتوفى

.(531)2/وكحالة،225(/1)الأعلامفيمترجم

منهم(4914هـ=09)0سنةحدودإلىيرجعمجهولمؤلفواختصره-4

العربيالأدبتاريخفيبروكلمانذكره،)2566(برلينفيخطيةنسخة

.)6/926(

(م1546هـ=)539سنةالمتوفىالصالحيطولونبنمحمدواختصره-5

ابنأيضاوشرحه:قلت.926()6/العربيالادبتاريخفيبروكلمانذكره

.تقدموقدالشفا"ختمفيالوفا"غاية:سماهبكتابطولون

هـ-)1234سنةالمتوفىسويدانعليبناللهعبدالفقيهالشيخواختصره-6

منه"المصطفىحقوقبعضعلىبالتنبيهالوفا"حسنسماهبكتابم(9181

حمدعليالبشيرالدكتورذكرهكما،الشريفالأزهربمكتبةخطيةنسخة

.)326(ص"عياض"القاضيكتابفيالترابي

عزوزبنمحمدبنمصطفىبنمكيمحمدالفقيهالقاضيالشيخواختصره-7

ذكره،يتملمالمختصروهذام(1691هـ=)1334سنةالمتوفىالتونسي

.86(0)2/الفهارسفهرسفيالكتانيالشيخ
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المتوفىالدمشقيالؤحمتيهحمدبنمصطفىالفقيهالشيخأيضأواختصره-8

الفهارسفهرسفيالكتانيقال.1917(مهـ=12)50والطائفمكةبين

مهـعجمفي:قلحتطجليلأ"اختصاراعياضرالقاضيشفاء"اختصر:424()1/

الخفاجيالشهابدثموصحاختصرانه7241/والأعلام،12277/المؤلفين

حسنأ.اختصاراالشفاعلى

برقمبدمشقالأسدمكتبةفيخطيةنسخةمنه.هجهولايضأ5واختصر-9

.)139(

الشفا:احاديثتخريجفيالمولفةالكتبط-ثالثا

سنةبالقاهرةالمتوفىقطلوبغابنقاسمالشيخل!مامالشفاأحاديثتخويج-1

والشهاب،729لم2الفهارسفهرسفيالكتاني5ذكر.(م4741هـ-)987

.215/الرياضنسيمفيالخفاجي

الادبتاريخفيذكرهـبروكلمان.الؤبيديالعزيزلعبدالشفاأحاديثتخويج-2

.(273)6/العربي

.كثيرةطبعاتمطبوع.للسيوطيالشفااحاديثتخريجفيالصفا-مناهل3

بنإدريسالمحدثللشيخالشفاأحاديثتخريجفيالصفامناهلىتكميل-4

فيالكتانيذكره.م(9176هـ=1)183سنةالمتوفىالفاسيالعراقيمحمد

في"بخطه:281(/1)الأعلامفيالزركليقال.818()2/الف!ارسفهرس

."الكتانية

الشفا:أحاديثمنالمنتقئفيالمؤلفةالكتب-رابعأ

بنطغريلبنمحمدالمحدثاثتقاها،شفاكتابمنمنتقاةحديثأأربعون-1

الأعلامفيالزركليذكره.(م1336هـ=)737سنةبحماةالمتوفىاللهعبد

/6(175).

فهوسفيالكتانيالحيعبدالعلامةقال.الشفاقيالمسندةالاحاديثفي-جزء2

23



حديثا!1(ستونجميعهاالشفافيالمسندة"والأحاديث:575()2/الفهارس

الرسالةفيالكتانيجعفربنمحمدالإمامنحوهوقال.بجزء"بعضهمأفردها

.)97(صالمستطرفة

العالمية:اللغاتالئترجمته:خامسا

(ص)146الهندفيالإسلاميةالثقافةكتابفيكما،فارسيةترجمةللشفا-1

.الندويالحسنأبيالداعيةالعلامةوالدالحسنيالحيعبدللعلامة

سنةالمتوفىالروميحنيفبنإبراهيمالقاضيبهقامبالتركيةشرحوله-2

العربيالأدبتاريخفيبروكلمانكارلذكرهم(.1785هـ=)9911

/6(.)272

ومخطوطاته:طبعاته

فضلاالعامةمنكثيريعرفه،الصيتذائع،الانتشارواسعكتابالشفا

بهبأسلاعددفيطبعلذلك،علميمعهدمنأكثرفيويدرس،الخاصةعن

وتركيا،والمغربولبنان،وسوريةمصرفي:الإسلاميالعالمبلدانمن

والهند.

،ببيروتالعربيالكتابدارطبعة-عليهاوقفتالتي-طبعاتهوأفضل

بحاجة-جودتهاعلى-وهي،البجاويمحمدعليالفاضلالأستاذبتحقيق

وقد،تحريفوتقويم،خطأوإصلاح،نقصلاستدراك،نظرإعادةإلى

.استقصاءأو،استيعابدون،التحقيقحاشيةفيذلكمنشيءعلىنبهت

العالم،مكتباتفيموزعة،بالمئاتتعد،جداكثيرةمخطوطاتوللشفا

.والمغربوسوريةمصرفيعددهابذكرأكتفيكثرتهاعلىوللتدليل

مخطوطة.)47(بدمشقالأسدمكتبةفيبنفسيلهأحصيت-1

يعدهاأندون،الكتببعضعنالعددنقلالكتانيولعل،حديثاوثمانوناثنانهيبل)1(
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فيمخطوطةو)42(،الازهرمكتبةفيمخطوطة)94(منهتوجدمصروفي-2

.()1الكتبدار

الملكيةالخزانةفيمخطوطة)001(مناكثرمنهتوجدالمغربوفي-3

.أيضا!2(بالرباطالعامةلخزامةبومثلها،بالرباط

بثوب،محققاوإخراجه،الطيبالكتابهذاخدمةإلىالنيةاتجهتولما

،الجودةفائفة،خطيةلنسخة،ضوئيةصورةمنهليتوفر،قشيبعلمي

خير.كلعنياللهجزاه،مغربيمولودعدنانالمحققالاستاذأخيليقدمها

وأعطيت،الظاهريةالمكتبةفيكانتعندما(12)0رقمهاالمخطوطةهذه

بدمشق.الاسدمكتبةإلىانتقلتلما19()1الرقم

:مقاسصفحتانورقةكلفي،ورقة)223(منالنسخةهذهتتألف

حاشية.سم5،سم92*02

هـ،74()4سنةرجب()12الاثنينيوم،النهاراخركتابتهامنالفراختم

بنالملكعبدبنأحمدبنمحمديدعلىبدمشقالقايمازية)3(المدرسةفي

المليفدوني.الروميالحنفيالحاجمحمودبنرمضان

نفيس،،نسضيبخطكتبت،والضبطالجودةعالية،نفيسةنسخةوهي

.بالحمرةالالفاظبعض،بالشكلمضبوط

ضبطهيجري،الكلمةفيحركتانلهالذيالحرففانضبطهاولقوة

قراءتهعلىللدلالة،"معا":كلمةأصغربحرففوقهيكتبثم،بهما

بالوجهين.

حيث(ب)27/الورقة:منها.المخطوطةمنكثيرةمواضعفيذلكيتجلى

)1(

)2(

)3(

.البجاويمحمدعليللأستاذالشفاتحقيقمقدمة

الحديثعلميفيوجهودهعياض"القاضي:كتابهفيالترابيحمدعليالبشيرالدكتورقاله

.3(10):ص"ردرايةرواية

.)883(:صبهاالتعريفسيأتي
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ضبطتمنهماكلوفي،"وخسرت":وكلمة،"خبت":كلمةفيهاوردت

.إمعا":كلمةوفوقها،والضمبالفمتحالتاء

وضبطت،")1(الفربرية:كلمةوردتحيثأ()92/الورقةفيوكذلك

.معا!":كلمةالناسخكتبوفوقها،والفمتحبالكسرالفاء

النقط(من)الخاليالمهملالحرفالناسخي!ضبطالأحيانمنكثيروفي

ذلك:مثال!،إهمالهعلىعلامة،أصغربخطلكن،تحتهنفسهالحرفبكتابة

"الاعز:المؤلفقول!الناسخضبط:المخطوطةمنالثانيةالورقةفي

:وحرف،"الأعز":كلمةمنالعينحرفتحتع":حرفبوضمع"الاحمى

فيأ()4/الورقةفيفعلوكذلك،"الأحمى"كلمةمنالحاءحرفتحتح"9

فيالصادحرفتحت"هـ":حرفوضمعحيث،"وتخصيصه،:كلمة

المعجمة.بالضادلاالمهملةبالصادتقرأالكلمةأنالىاشارة،الكلمة

خلال!منذلكيتبيق،منهنقلتالذيبالأصلومعارضةمقابلةنسخهوهي

كتبثم،الهامش-علىالمعارضة-عندالناسخكتبهاالتيالاستدراكات

،ب!)17/الورقة:منهاالمواضعمنعددفيذلكنجدأصل""صح:بحدها

ذلك.وغير،(ب/4)9،(ب)23/،أ(/)18

بأصولعارضهابل،منهنقلالذيالاصلعلىبمقابلحهاالناسخيكتفولم

هاهشعلىجاءفقد،الهامشفيالنسخفروقاتإلىويشير،لديهموجودة

المبيصةالأمطرةفيوقعهكذا،الرحمنحبيب)أ!ئ!ب)57/ب(:الورقة

نسخةمنحاشية،سزيانيةوأظثها،كذلكونقلت،مبهمة،المصنفبخط

.("[اللهرحمهمنصورالإمام

فصلا،عشراثنيذكر"كذا:نصهما)3/أ(الورقة!امث!علىوجطء

)11
((الصسحيح"الجامعراوي،الفربرييوصفبقمحمد:اللهعيدأبو،العالمالثقةالمحدثهو

من،وفتحهاالفاءبكسر:وفرئرهـ،32!أ)0س!نةومات،)231!سحنةولد.البخاريعن

.أوزبكستانجمهوريةفيبخارىقوى
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وف!،ل.ع!ثسرةجماعهابنعلىوالهـدسموع،ف!لاعشرخمسمهوالمعدود

.فصلأ"محشراثنيالانبارممطابنأصل

)ع(بالحوفله!ارمزأخوىونسةنسسعخ!تثابينالفرقىيثبستأحياناونراه

،)4/ب(،أ(لم)4،)3/لت(،أألم)3:الدرقاتهوام!شفيمثلافنج!ده

ي!كئدثسب،ب(لم4)1،1()23/،سبه()22/،(بلم)15،(بطلم)7،أ(لم)7

:أي()خعؤلكف!وقي!كثسبثم،)ع(وا!نسس!ةثسمخسنابينالفرنالهامشمحلى

حرففوقهويكئشمطا!هام!ث!االفوقي!ثهـبستوأحيان!أ،")-مزفز!االميالنمسمحةفو!

منهـا:عدةمواضعفىذلكعلىوقعن!ا،أشوىنعسخةهممامو!مودهذاأيمما،)خ(

،ا(لم1؟)9،ألب4/؟)،أ(لم2)5،!()6/المورالة

!بعضذلثكعلىنمالشدهل،المع!ل!ماءمقعددعلىمقروءةالن!س!ح!ةو!ه

،)8؟/بأ،)13/!بطأالورالماتهواه!روف!في،بذالكالموحيةالعب!اوات

القماليتينةالعب!ارتينهفلألنجم!دأ(لم)128،ب()46/،ب(أ9!لم،بى(لم)33

،".،.،"بعل!غ؟وكعالمة،..الراءةبل!غ

كئبهنالمثموو-حاوالفمفولب!بيعضه!رفيةحواشي!ماأدطإلىبعالإضاف!ة

الئالية:ال!ثهـمبوال!نف!ولطالش!سوو-!م!ا!ووج!دىتالايسمقهـممصاءوب!عد،هضلفمة

؟(بلم4)11،5)26/ال!ورفةفتيكما،هش!مامأبن8-سي!و1

.أ(لمم!)ال!ورقةالنيثد!ا،ل!وهريال!محاءس!-2

.ب(لم)33الووقةفيك!م!ا،ماكو،اب!للأميرالإكئمال-3

.أ(لم4؟)،أ(لم)25ال!ورقة.كنما،فللخثفاجيالريانسي!م-4

؟بألمالورفة)!4فيكفمما،لهـلشدشيالخ!فامزيل-5

،أ(لم)65،بأ0/6)،أأ)58/الاوراقفيكما!لذلجيالاصط!فا-6

.أ(لم)84،(ب)34/،ب(لم)73،ب،لم)96

ال!ورقهفيك!ممما،الت!جمافىأحمدبنمح!ددللا!يسبال!ثسفيالثمرحفيالوفا-7

(،بالم)7

محك!!للنبهـيالسصللثق!ولطب(لم)؟6المشفىج!اءفق!له،الكاؤرونيسهميره-8
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قالكذا،الإعطا":القثم"من:نصهماالهامشوفي،قثم""أنت

.أحمد"بنسعيدبنمحمد.كاتبهقاله.نقلتومنه،سيرتهفيالكازروفي

تف!قتسختناأنليتبينالبجاويالأستاذطبعةمعالمقارنةخلالومن

للشفا،تحقيقهفيعليهمااعتمداللتينالنسختينوجودتهاوضبطهابدقتها

إليه:ذهبتماتؤيدالتيالأمثلةبعضبضربإلاهذايظهرولا

.السنجي"يعلىأبو"حدثنا:273(/)1البجاويالأستاذطبعةفي-جاء1

نسختنا:من)994(الحديثفيجاء-كماصوابه،سقطفيهكلاموهذا

.السنجي"حدثنا،يعلىأبو"حدثنا

بينما،"القاسمأبوحدثنا،المهلب"حدثنا043(:(1/طبعتهفيوجاء-2

،"القاسمأبو:المهلب"حدثنا:)773(رقمبالحديثنسختنافيذلكورد

المهلب.كنيةهيالقاسمأبو:عندناجاءماوالصواب

،النارقسيموأنه":عنهاللهرضيعليصفةفي476()1/طبعتهفيوجاء3-

"وأنه-:759الحديث-نسختنافيماالصواببينما،النار"أولياؤهيدخل

.النار"وأعداؤه،الجنةأولياؤهيدخل،النارقسيم

قالجم!هالهالنبيان:رواية"وفي:الجملقصةفي44(0)1/طبعتهفيوجاء-4

بينما،نعم"فقالوا:،صغرهمنالعلفوقلة،العملكثرةشكاإنه:لهم

ك!ي!النبيأن:رواية"وفي:يليكما)708(برقمنسختنافيالسياقهذاجاء

إليشكا"أنه:روايةوفي،"العلفوقلة،العملكثرةشكاإنه:لهمقال

فقالوا:،"صغرهمنالعملشاقفياسعملتموهأنبعدذبحهأردتمأنكم

نعم.

قال:قالت،سلمةامبنتزينب"عن)2/874(:طبعتهفيوجاء-5

مأبنتزينب"عن)9166(:برقمنسختنافيوجاء"...!و.اللهرسول

وهو"..!و.اللهرسولقال:قالت.عنهااللهرضيسلمةأمعن،سلمة

."سلمةأم"عن:بإثباتالصواب

".عيينةعن،سلامبنمحمدحديث"وفي)2/886(:طبعتهفيوجاء-6
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.()1688رقمنسختنافيكما"عيينةابن"عن:والصواب

الأستاذجهدمنتقللوأمثالهاالأخطاءهذهأناحدبباليخطرنألاوينبغي

النفيس،الكتابهذاخدمةفيطاقتهوأفرغ،وسعهبذلفقد،البجاوي

يخفىولا.والمرسلين،الأنبياءمنعصملمنوالعصمة،وحدهللهوالكمال

،عدةمواضعفيوتحقيقاتهكتابهمناستفدتأنيالكريمالقارىءعلى

نسختنا.اعترىالذيالبسيطالنقصاستدراكفيوبخاصة

:الكتابفيعملي

وضعهكماالنصإثباتيعني-الفنبهذاالمعتنينعند-المخطوطتحقيق

سلكتالكتابهذاتحقيقسبيلوفي،مرادهإلىيكونماأقربأو،المؤلف

التالية:الخطوات

بتحقيق-المطبوعبمقابلةواكتفيت،النسخعناءمننفسيأعفيتأولا:

الفروقوأثبت،العملىفيأمااتخذتهاالتيمخطوطتناعلى-البجاويالأستاذ

الأمعلىالمطبوعفيزيادةوكل،الهامشفيوالمطبوعالمخطوطبينالهامة

هذهمصدرألىالحاشيةفيأنبهاندون،أ:هكذامعكوفتينبينوضعتها

هنا.منفليعلم،الزيادة

مختزلة،نسختنافيوردتلأنها،المطبوعمنالقرانيةالآياتأثبت:ثانيا

وزدت،ورقمته،النصوفصلت،الايةورقمالسورةاسمبذكروخرجتها

الحاشية.فيعليهاالتنبيهمع،معكوفتينبينوجعلتهاالتوضيحيةالعناوينبعض

التالي:المأخذوفقالكتابأحاديثخرجت:ثالثا

إذاأحدهماإلىاو،إليهمابالعزوأكتفيفإنيالصحيحينفيكانما-1

به.انفرد

داود،)أبيالأربعةالسننفيأخرجهفإنيالصحيحينخارجكانما-2

حكمهمفيالفنجهابذةأقوالوأنقل(ماجهوابن،والنسائي،والترمذي

عليه.

مظانه.فيأخرجهفإنيالستةالكتبخارجالحديثكانإذا-3



مسلسملأ.وقحاواثرحديثلكلىأعطيست:رابعا

أيامنا،فيالغارىءيحئاجهاالتيالألفاظبعضبشوحاعتنيستخمامسأ:

حجرلابنالباريفتحاهمها:ال!مصادرمنبعددذلكعلىواسع!تعنت

غريبفيوالنهايةالأصولجامع،للنوويمسلمصحححدثرح،الحسمق!لاني

لثرح،للخفاج!بالرياضنسيم،الجزريالأثيرلابنكلا!ماوالاثرالحديث

الب!ح!اثةلأسشاذناوالسيرةالسشةفيالأثيرةالمعالم،لل!ثمفاالقاريعليملا

ذلك.وكير،شعوابهمحمد

لدىالمشهورينغيروبخاصة،الاعلاممنبهبأسلابعددعزفةسادسأ

ولمعرفة،مرةلأ؟ليالعلمورودعندالتعويفوتئم.الدلمطلابمنا!مبتدئ!ين

.الك!ابآخرفيالأعلامفهرسيراجعذلك

،الصقالاتوأصحاب،والطوائف،والفرق،بالجداعاتعرفت؟س!ابعأ

ت!يسر.تفصيليةف!هارسل!لكوصنعت،ذلكإلىوماوالمعالم،والأهاكن

التعريف.مكانعلىيدهوضعلل!باحصث!

الأخطا"منعددوجودالكتابت!قيقفيعمليخلالمنليئبين:ثساه!ئأ

ال!دليلذكرمحصوابأرأياتهمافأثبت،اي!ضأالصطبوعوفيالممخطوطةفي

ال!صط!بوعوفيالمخطوطةفي)11357رالمالح!ديثورد:ذلكمثال.والبرهان

التالي:بال!نصق

وسهـلم:ع!ليمهعاللهالنبيعن،م!سعوداب!نعن،جعفرأبيحديث"وفي

.منه"تقبلل!مبيتيأهلوعلىعليفيهايصلل!مصلاةصلى"من

أخرحففد،مسعود"ابن"عنبدلمسعود"أبي"عن:الصواببينما

عن،الجعفيجابوطريقمنبعينهالحديثهذا1355)1/سننهفيقطنيالدار

صحهـابيأنصويحنصوهذا،مرفوعا"الأنصاريمسعودأبيعن،جعفرألي

هذهونحوع!موو.بنعقبةواسمهالبدريالانصاريمسعودأبوهوالحديث

.(1731)رقمالحديثعندتجدهالملاحظة

03



علىيدهوضعفيالهـق!اوىءتساع!دالم!ثيةالف!هارسمنداعدىصنعث:تاع!حد!أ

ضمنمتا:وقعدمبتناه

القوانية.للآياتفهرسا-أ

والآثار.للأحاديثفهرسا-2

.للأدثمعاوفهرسأ3!

الح!اشية.فىبمهااال!معوفوالمدالبمللأم!اكنفهرس!ا-4

أيمضا.الحاش!يةفيبهـه!االمعؤفوالجصاعاصت!والأفوامللفرقفهـرسأ-5

الحاضية.فىال!مترجمهـينللأعلامفهـرسأ-6

المتن.فيالمذكورهالك!تبلأس!صاء-ف!وسا7

-للموضومحاتفهرسأ-8

أفضستلك!نـي-النه-رحمهعياضللقاضيعوجزهلرج!مةترجمت:عاشرا

ومطبوعهـ.هخطوطهـاةمؤلفاتهذكركني

يثهـمبعهـنيأنوجلعهـزاللهأسأل،واخراجهالكتسابسحقيهـقفيع!مهـلعيهجمله!ا

خالصاعملييهـجهـع!وأن،أسأتأوفعصركتم!الييغفروأن،أح!سنتماعلى

ظلتححفوأشيياخيوإخوانيوأحبابيووالد!يئيجم!عنيوأن،ال!كريملوجهه

وباركولسلماللهوصلى،وآخراأولأدئهوالحمد،ظئهالاظللايوم،عرشه

آمين.آميناهين.أجمعي!نوصحبهالهوعلىهح!دلىوتبيناكمميدناعلى

داريا-الغربيةالغوطة-دمشمق

هـ(9141)شوال/91/الجمعةمساء

بم.(1)999الثانيكانون()5الموافق
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عيافر)1(للقاضيموجزةترجمة

القاضي،الإسلامشيخ،الأوحد،الحافظ،العلامة،الإمامهو

الفضل:أبو

اليحصبى)3(عمرونبنعياضبنموسىبنص
.)2(

المالكي.،()السبتي

ثم،(4)لسيندلأا،

)1(

)2(

)3(

)5(

إليها:فليرجعترجمتهفيالتوسعأرادمن،مستقلةتراجمأربعالإماملهذاأفرد

المغربية،الأوقافوزارةطبعته.محمدالقاضيلولده،عياضبالقاضيالتعريف:الاولى

شريفة.بنمحمدالدكتوربتحقيق

.بالمغربفضالةمطبعةفينشر،للمقريعياضأخبارفيالرياضأزهار:الثانية

البشيرالدكتورللأستاذودرايةروايةالحديثعلميفيوجهودهعياضالقاضي:الثالثة

هـ.(41)18سنةببيروتحزمابندارفيطبع،الترابيحمدعلي

بنالحسينللدكتوروقتهفيالحديثأهلوامامالمغربعالمعياضالقاضي:الرابعة

هـ.(14)91سنةبدمشقالقلمدارفيطبع.شؤاطمحمد

النبلاءأعلامسيرحاشيةفيمصادرهاذكرت،الكتببطونفيمنثورةترجماتوله

.)213-02/212(

فقدالياءوتشديدالعينبفتحضبطهومن.المخففةالياءوفتحالمهملةالعينبكسر:عياض

أخطأ.

منقبيلة،مالكبنيحصبإلىالنسبةهذهوكسرها-وضمهاالصاد-بفتحاليحصبي

حمير.

منها.قدم()عمرونجدهلأنالمفقودالأندل!إلىنسب:الأندلسي

=غربشمالتقع،مشهورةساحليةمدينةوهي،فيهاولدلأنه،سبتةإلىنسبة:السبتي
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بمدينةوتوفي،هـ()476سنةشعبانمنتصففيسبتةمدينةفيولد

والموحدين.المرابطين:دولتيوعاصرهـ،(445)سنةمراكش

خيرة،دينةصالحة،أصيلةعربيةأسرةأحضانفيعياضالقاضيربي

للعب،تاركا،والتقوىوالصلاح،والصيانةالعفةعلىفنشأ،موسرة

عاملا،للجهادمحبا،بالعلمشغوفا،العبادةعلىمقبلا،اللهوعنمعرضا

صواما،متواضعاورعا،الحقفيصليبا،ضعفغيرمنهينا،مجتهدا

الاخرالليلثلثيقوم،تلاوتهمنمكثرا،تعالىاللهلكتابحافظا،قواما

كثيروكان،عليهيغلبحتىحالةأيةعلىقطذلكيتركلم،منهلجزء

،بلدهفيالرئاسةمنوحاز،زمانهأهلأكرأمن،والمواساة،الصدقة

تواضعاإلاذلكزادهوما،بلدهأهلمنقطأحدإليهيصللمماوالرفعة

ولهالقضاءوولي،سنة)28(مننحووله،للمناظرةجلس.تعالىللهوخشية

سنة.)35(

مصقعا،خطيباوكان،لائملومةالحقفيتأخذهلا،عادلاقاضياوكان

علمفيمتفننا،بارعاوإماما،متكلماوأصوليا،بليغاوكاتبا،مجيداوشاعرا

وأنسابهم،،العربوكلام،واللغة،والنحو،وعلومه،والحديث،الفقه

وأيامهم.

بتصانيفهوسارت،وألف،وجمع،العلوممنواستبحر:الذهبيقال

نفيسة.وتواليفه،الافاوافيواشتهرالركبان

تواليفأكثرعصرفيبسبتةيكنلم:ال!بتيئحمادةبنمحمدالفقيهوقال

تواليفه.من

بديع!.تواليفهوكل:"الأعيان"وفياتفيخلكانابنوقال

المحيطمعالمتوسطالأبيضالبحريلتقيحيث،طارقجبلمضيقفي،المغربيةالمملكة

بكتابعياضالقاضيوخصهاهـ،)29(سنةطوعاالإسلامفيأهلهادخلوقد،الأطلسي

الإسبافي.الاحتلالتحتتقع"مليلة":مثلالانوهي"سبتةأخبارفيالستةالفنون":سماه
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فبلغتالمعجمحروفعلىورتبتها،بهاوعرفتتواليفهأحصيتوقد

يلي:ماوفقمصنفاوثلاثيناربعة

"الإحاطةفيالخطيببنالدينلسانذكره(:يكملهالمالقرطبئيناجوبة-1

بنمحمدوذكر،"المذفب"الديباجفيفرحونوابن،"غرناطةاخبارفي

عنشيئأنعلملامفقودوهو،أبيهبخطالاسمبهذاراهانهعياضالقاضي

مخطوطاته.

بنالدينلسانذكره:(يكملهالم:المتخيرةالأسئلةعلىالمحئرةالأجوبة-2

"الديباجفيفرحونوابن،"غرناطةاخبارفي"الإحاطةفيالخطيب

:بعنوان11()1/"الظنون"كشففيخليفةحاجيوأورده.المذفب"

عناجوبةفييبحثكتابوهو،المحئرة"الأسئلةعنالمخيرةإالاجوبة

كمامفقودكتابوهو،اللهرحمهعنهاسئل،شتىأنواعفي،شاذةمعان

.(1)64:ص"..عياض"القاضيكتابهفيالترابيالبشيرالدكتورذكر

لسانذكره:(يكملهالمالاحكامنوازلمنقضائهأيامفينزلممااجوبته-3

فيفرحونوابن،"غرناطةأخبارفي"الإحاطةفيالخطيببنالدين

واحد.وغير"المذفب"الديباج

اليهاوضئم-بطائقفيوجدهاكانوقد-محمدابنهجمعهاالأجوبةوهذه

مطبوعوهو،"الاحكامنوازلفيالحكاممذاهب":وسماهاعندهمنشيئا

.ببيروتالإسلاميالغربدارفي

.)4642(برقمبالرباطالملكيالقصربخزانةفريدةنسخةومنه

.08(1)2/الفهارسفهرسفيالكتانيذكره:العلويينأخبار-4

،)1/28(الظنونكشففيخليفةحاجيذكره:القرطبئينأخبار-5

عنشيئانعلملامفقودكتابوهو،08(15/)العارفينهديةفيوالبغدادي

مخطوطاته.

فيشواطالحسينالدكتورعنهقال:ع!ي!المصطفىشرفكتاباختصار-6
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فيه"تناول:)216(:ص"..المغربعالم،عياض"القاضيكتابه

محمدبنالملكلعبد"المصطفى"شرف:كتابالمفيدبالاختصار

عنالكتابهذاشاعوقدهـ،)604(سنةالمتوفىالواعظالنيسابوري

."الناسعنهورواه،العلمطلبةبهيحدثوكان،عياضالقاضي

حديثشرحفيمفيدمختصركتابوهو:الإسلامقواعدبحدودالإعلام-

الملكيةالمطبعةفيطبعوقد،"....خمسعلىالإسلام"بني:عمرابن

الفضيلةدارفيأيضاوطبع،الطنجيتاويتبنمحمدبتحقيقالرباطفي

خطيةنسخةومنه.السوهاجيالمنشاويصديقمحمدبتحقيقبالقاهرة

.بغداديسعيدالدكتورالأستاذمكتبةفيبدمشق

العارفينوهدية،)2/7012(الظنونكشففيوردالكتابوهذا

."الاحكامحدودفي"الإعلام:باسم08(1/5)

ومكتملموسعشرحأولوهو)1(:مسلمصحيحبفوائدالمعلماكمال-

،"مسلمبفوائدالمعلم":المازريشيخهكتابضفنه.مسلمالإماملصحيح

المهمل"تقييد:الجيانيمحمدبنالحسين:عليأبيبالإجازةشيخهوكتاب

.كثيرةأضعافاعليهماوزاد"المشكلوتمييز

بتحقيقمجلداتثلاثفيالإيمانوكتابالمقدمةالكتابهذامنوطبع

قسمطلابمنمجموعةعلىباقيهووزع،شواطمحمدبنالحسينالدكتور

لرسائلإعدادهمإطارفيالمكرمةبمكةالقرىامبجامعةوالسنةالكتاب

،3101،)209برقمبدمشقالاسدبمكتبةمنهأجزاءوتوجد،الدكتوراه

.)4578

مصطلحعلمفيكتاب:السماعوتقييدالروايةأصولمعرفةفيالإلماع-

بتحقيقام(079هـ=)9138سنةوتونسالقاهرةفيطبع.الحديث

برقمبدمشقالاسدمكتبةفيخطيةنسخةمنه.صقرأحمدالسيدالاستاذ

الترابيالبشيرللدكتور"عياض"القاضيكتابفيووصفهاالخطيةنسخهانظر)1(

.)255-258(:ص
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.(1)567برقمالاسكوريالمكتبةفيوأخرى،(11)79

وتخريجشرحوهو:الفوائدمنزرعأمحديثفيفيماالرائدبغية-1

"كنت:عائشةللسيدةوسلمعليهاللهصلىفيهيقولالذيصرعأملحديث

ابنالحافظذكرها،كثيرةشروحالحديثولهذا،"زرعلأمزرعكأبيلك

"وهوهذا:كتابناعنقالثم،256(-)9/255الباريفتحفيحجر

الكتابهذاطبعوقداهـ."بعدهالشراحغالبمنهوأخذ،وأوسعهاأجمعها

ومنه،وزميليهايإدلبيالدينصلاحبتحقيق)7591(مسنةالمغربفي

الخطيةنسخهوباقي،)8647(رقمبدمشقالأسدمكتبةفيخطيةنسخة

-)283صالترابيالبشيرللدكتور"عياض"القاضي:كتابفيانظرها

.)285

سنةإلىفيهوانتهى"الرياض"أزهارفيالمقريذكره:المرابطينتاريخ-ا

ومخطوطاته.نسخهعنشيئانعلملامفقودوهوهـ.54(0)

حاجيقال:مالكمذهبأعلاملمعرفةالمسالكوتقريبالمداركترتيب-1

وهو،وأحسن،المالكيةفيه"جمع)593(::صالظنونكشففيخليفة

ودارببيروتالحياةمكتبةدارفيمطبوعوهو."إليهيسبقلمغريبتأليف

الدكتوربتحقيقم(هـ-6791)1387عام-ليبيابطرابلسالفكرمكتبة

الإسلاميةوالشؤونالثقافةوزارةقبلمنأيضاوطبع،محمودبكيرأحمد

.بالمغرب

حاجيذكره:والمختلطةالمدونةمشكلاتشرحفيالمستنبطةالتنبيهات-ا

العارفينهديةفيوالبغدادي،)2/1644(الظنونكشففيخليفة

فيمخلوفالشيخقال.عياضللقاضيترجمممنواحدوغير،08(5)1/

وتحريرالألفاظضبطغريبمنفيه"جمع141(:)1/الزكيةالنورشجرة

"القاضيكتابهفيشواطالحسينالدكتوروقال،"يوصفمافوقالمسائل

مشكلاتحلفيالمغاربةمعولالكتابهذا"وعلى)228(:ص"عياض

والاثارالأحاديثمنفيهابماالاهتماممع،ألفاظهاوضبط،المدونة
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ولهذا،الفقهيةالجوانبوتحقيقوتحريرإثراءإلىبالإضافةوالرجالى

،)534رقمبالرباطالملكيالقصرخزانةفيخطيتاننسختانالكتاب

أرقامها:خطيةنسخأربعبفاسالقرويينخزانةوفي،8189(

العامةالخزانةوفي،08(1911/،33604،334/04/،04)333/

برقمنسخةبمكناسالجامعمكتبةوفي،384/قبرقمنسخةبالرباط

"القاضيكتابفيالترابيالبشيرالدكتورووصفهاالنسخهذهذكر،028

016(.-)915ص"عياض

،45013/"الحفاظ"تذكرةفيالذهبيالحافظذكره:التاريخجامع-14

،والمغربالاندلسملوكأخبارفيهجمع،المؤلفاتجميععلى"أربى:وقال

شيئا.عنهندريلامفقودوهووعلماءها"سبتةأخبارفيهواستوعب

أخبارفي"الإحاطةفيالخطيببنالدينلسانذكره:خطبهديوان-15

.وغيره،"غرناطة

خطبوديوان،جيدشعر"وله:1141/الزكيةالنورشجرةفيمخلوفقالى

ائق".ء

جاءت،البليغةخطبهمنمختارةخطبةخمسينعلىالديوانهذاواشتمل

كامل.سفرفي

خمسةمننحوافيهجمعت:وقال،محمدولدهجمعه:هشعمديوان-11

بيت.ألاف

نسخةمنها،بيتاوخمسينستةفيكط!جوالمصطفىمدحفيقح!با-ة5شعرمنو

51(.)80برقمبدمشقالأسدم!-نبةفيخطية

النبلاءأعلامسيرفيالذهبيالحافظذكرهرشد:لابنسؤالات-17

."نفيس"مؤلف:عنهوقالى5(120/)9

وهو،5()5/"الرياض"ازهارفيالمقريذكره:وترسيلسؤالات-18

.مفقود
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فيالخطيببنالدينلسانذكره:(يكملهالمالقضاةأدبفيالسراةسز-1

وهو،المذهبالديباجفيفرحونوابن،غرناطةأخبارفيالإحاطة

هذامنأجدولم،بخطهالترجمةهذه"رأيتمحمد:ابنهقال،مفقود

.خبر"علىلهوقفتولا،شيئاالكتاب

فيخليفةحاجيذكره:الرسولأصحابسبمنعلىالمسلولالسيف-2

وهو،08(1/5)العارفينهديةفيوالبغدادي،(1801)2/الظنونكشف

.مفقود

.هذاكتابناوهو:المصطفىحقوقبتعريفالشفا-2

،)02/214(النبلاءأعلامسيرقيالذهبيالحافظذكره:العقيدة-2

محمدبنالحسينالدكتورقال،)1/508(العارفينهديةفيوالبغدادي

:231():ص"عياض"القاضيكتابهفيالشواط

قسم،المصريةالكتبدارفيبالقوللهشرحمعنسخةمنه"توجد

.التوحيد"فن،عام(047)ورقم،خاص25(0)رقم،المجاميع

كشففيخليفةحاجيذكره(:يكملهالمسبتةأخبارفيالستةالعيون-2

وغيرهما،508()1/العارفينهديةفيوالبغدادي،1186()2/الظنون

الستة"الفنون:غرناطةأخبارفيالإحاطةفيالخطيببنالدينلسانوسفاه

سبتة""أخبار:بعنوانالفهارسفهرسفيالكتانيوذكره."سبتةأخبارفي

.مفقودوهو

،)2/7012(الظنونكشففيخليفةحاجيذكره:الشهابغريب-2

"شهاب:أحاديثألفاظلغريبشرحوهو،العارفينهديةفيوالبغدادي

سلامةبنمحمد،اللهعبدلأبي"والادابوالأمثالالحكمفيالأخبار

.مفقودوهوهـ،(54)4سنةالمتوفىالقضاعي

قال.شيوخهتراجمفيهاجمع،عياضالقاضيمشيخةوهي:الغنية-2

وقال".المئةيقاربون"شيوخه485(:)3/الأعيانوفياتفيخلكانابن

نسخبعضتحويهالذيالعددانإلى"يشير:معققاعباسإحسانالدكتور
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عامللكتابالعربيةالدارفيمطبوعالغنيةوكتاب."المئةعنينقص""الغنية

الإسلاميالغربداروفي،الكريمعبدبنمحمدالدكتوربتحقيقم7891

جرار.ماهربتحقيقم8291عام

ذكره(:يكملهوالترسلالمالصدورفيالطالبوبغيةالكاتبغنية-26

العارفينهديةفيوالبغدادي،(1121)2/الظنونكشففيخليفةحاجي

فيوجاء،)1/141(الزكيةالنورشجرةفيومخلوف،)1/508(

كتابوهو،"الطالبوبغيةالكاتب"عنية:بعنوانغرناطةأخبارفيالإحاطة

مفقود.

إيضاحوفي،508()1/العارفينهديةفيالبغداديذكره:القواعد-27

"عياض"القاضيكتابفيالترابيالدكتوروقال،)2/243(المكنون

"الإعلام:لكتابهمختصر"القواعد"أنشلثىيراودني"ولا)161(::ص

،"للكتابيندراستيخلالمنليوضحماوهذا،"الإسلاموقواعدبحدود

الدولبجامعةالعربيةالمخطوطاتبمعهدمصورةنسخةالكتابولهذا

.الأسكوريال134/4برقمالعربية

ذكره:المصطفويةالاخبارصحاحمنالنبويةالأنوارمشارقمختصر-28

.)532(:صالمؤلفينمعجمعلىالمستدركفيكحالةرضاعمرالأستاذ

فيالخطيببنالدينلسانذكره:التزاوربينهمالمشروطالأهلمسألة-92

بنومحمد،الرياضأزهارفيوالمقري،غرناطةأخبارفيالإحاطة

:ص"عياض"القاضيكتابهفيالترابيالبشيرالدكتورقال،عياضالقاضي

مفقود".ظنيفيفهو،لهخبرعلىأقف"ولم:(-167)166

الحديث،غريبتفسيرفيكتابوهو:الآثارصحاحعلىالأنوارمشارق-03

الديباجفيفرحونابنقال،والموطأالصحيحينفيوردمماألفاظهوضبط

المذهب:

وذكره،حقه"فيقليلالكانبالجوهروزنأوبالذهبكتبلوكتاب"هو

-صحيعحاقت!فاءفيالأنوار"مشاردتى:بعنوان215()02/السيرفيالذهبي
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صورتهاثمهـ،()1328سنةالمولويةالمطبعةفيبفاسمطبوعوهوالآثار"

فيخطيتاننسختانومنه،م()7391عامالعتيقةوالمكتبةالحياةدارمكتبة

339(.،)7078برقمبدمشقالأسدمكتبة

الظنونكشففيخليفةحاجيذكره:الاحكامشرحفيالافهاممطامح-31

.مفقودوهو،08(1/5)العارفينهديةفيوالبغدادي،(1718)2/

الظنونكشففيخليفةحاجيذكره:سكرةابنشيوخمعجم-32

،"سكرةابن"مشيخة)91/377(:السيرفيالذهبيوسماه1736(،)2/

السرقسطيمحمدبنالحسين:عليابيشيخهشيونجفيهترجمكتابوهو

خليفةحاجيقالهـ،)514(سنةالمتوفى،سكرةبابنالمعروفالصدفي

شيوخأسماء)أيمشيختهالقاضيله"خرج1736(:)2/الظنونكشففي

وأنه،أوراقفي،المذكورعليلابيترجمةاولهافيفذكر،(سكرةابن

الخطية.نسخهعنشيـانعلملامفقودكتابوهوشيخا"وستينمئةعناخذ

عياضالقاضيبينوقد:(يكملهالمالإنسانيلزمفيماالحسانالمقاصد-33

السلامعليهجبريللحديثموسعشرحخلالمنالمقاصدهذهاللهرحمه

كتابفيكما-المعلمإكمالفيقالفقد،والإحسانوالإسلامالإيمانفي-

الحديثهذا"وعلى-:)922(:صالشواطالحسينللدكتورعياضالقاضي

يلزمفيماالحسان)المقاصدبسميناهالذيكتابناالفناالثلاثوأقسامه

والمحظوراتوالرغائبوالسننالواجباتمنشيءيشذلاإذ(،الإنسان

عنشيـانعلملامفقودالكتابوهذا،"الثلاثاقسامهعن،والمكروهات

نسخه.

الظنونكشففيخليفةحاجيذكره:الاذانجزمصحةعلىالبرهاننظم-34

جزءوهو.وغيرهما08(5)1/العارفينهديةفيوالبغدادي،(6191)2/

"القاضي:كتابهفيالترابيالدكتورقال.مبيضتهفيالقاضيتركهصغير

)162(:ص"عياض

وفاسوالرباط،القاهرةمكتباتفيالشديدوالتقصيالبحث"وبعد

.وجود"علىلهأقفلموتونسوتطوان
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:ء-مط*-ءبم

انمؤقليؤ-م!نأوحم!؟0لن!لحنماااللةعلمصيهلخهضرف!لىلم*.ماهه
...لا:--

ء-3ءعت!

5"هشكليشالمثحب!لمبها،ع!تهقلمصلىلتةعاليض،ض!!لا!علاأممنجمهلأ

تلبربانواراقبنوطفهلىلمممب،لظتبدات!اسغثشر،،م!!4"!-بم

لماؤخغ!لخليقةلأتءلمخغئمء،.،!ل!لأؤليائهالخقيقلديخض.-!اع

ثمثعتولمؤةصلجربلؤبهر!فيرتهفز،وا-لمحرلهط!كنئءعاهل!.ئعتمنر!-

9صءضو،لمجشها،ث!ززلملز!ليشوايىافطر!اقيتحيترذذلمع!ت!لم

يضتزلمجونحه!فيخلواالصزتءثفابر!عبؤفيزنمحؤخؤ"ئمذفلىقة"ء-..لم.

--!ء..هـكي-:

ا.نجب!/مراخؤضرئميزقالأابم3ش!تؤبيرلةم!!ثءتجبر!وثنرصاقلىجم،
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ص.صيراربر.،

صثب!ص!ل!ا:صطددؤند"قنمشهازفيالإرعؤلجماةاذىصعرئمنااستؤؤطافزئ!وا

نخئارببهزعنةتغرئمر!تثاخئثتعقكئضت!لمجفزثهسنشك!،لأثشهءوهن!

ص!"......ء1-

لأئثتوامضياخغيولمعئةؤس!يخاليبلقئااكئرافثلأ،لمحع!لملأردمر!

بهائيمازواجمهلمئمئ!أ،اهقنرى!ذلئحزك!أءلهؤاس!إلؤ1خ!كئهسزطكرت

غلذكآ!ءتلجفوك!ا،لىخبهه"ظلجةنجغبؤ!ماص!"لمج!ءعةإجزلأاشاالال!ة،ز،يةا

.هغضف!تاةاوبعناذ،اتجم!(كوهإ،ءنؤهـلم!لناار*ئب،.لضنبئلضغإ

ووضإليهازخحمابجهنه!ئااا.؟!يهاعلئا!جفضإلجه،،امائروا!فزشالماببىضه

لئئكزحتيراااذفيتح!ئيائؤتبنلجمايتأعسئمعرضه!نمازهلماعرئ!،!كلكزافظ

3'نجبزذخبخخؤقا"لةضابايفلنمشببابهايه!ا،لهلمغكنملاكتآ!ا،)لىة!"حؤضه

جمبناتع!ث!ئئبمبد،خنرئبنلؤا.زفامحزفيكلاا!نجئر(ظثتجذكقفئبا

محبنظ،عتهبلا!يمق!لصثألئ!ؤلم!فيل!ؤا2أفلىكئرأكتبما،لاإئموجغيصا

!ةنستببغنتم،ةا"ؤفيخفاببزبمءجناىطلخ!يقانجتحافصجمعإ،يخه3هلإيم!اطها

.ص.نجنضبهر.داتهظفىألزىلمنجنت!ابخواكتدفوؤحل؟ئرص!نئونكأعلإ)'لئبئ،حلمك!ينغجلى

ا؟!غ!!7جمينرخغازإلتة،مك!حأكتر-ص!ح!المننديخففاا!خمزنة!مايزجمهـجض

.ء،:في-ة!1،كأ!...كاهبمصرا،محبرحماءسيثن!جم!آلهلهكل!بهآص!اذ،ج

(و:-برص-لالا-/ا

/:جإترلنمالألىيل!الؤد-ور33افى!برببلوآل!ءص!مااه!،فىل!را،خألزبخشه

!صسالمل!!.!ى!خميكا،يمئره!خزهاحبئض!ككاتة!!لتهأ!الله،رم

قه!فىخهثط!ثغ3ا!ثرر!ه.،..؟ء"
؟:-..-!+.،!.:!:-،-هـ8؟.

المخطوطةمنالأخيرةالصفحةصورة
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ابقيئجمصالشحخورا

أتوكلىوبه

عياضبنموسىبنعياض:الفضلأبوالحافظالامامالقاضيالفقب،قال

،)2(الاسمىباسمهالمتفرد)1(للهالحمد:وأرضاهعنهاللهرضياليحصبي

وراءهولا،منتهىدونهليسالذي،الاحمى)3(الأعزبالملكالمختص

كلوسع،عدمالاتقدساالساطن)5(،هماتخئلالااظا،)4( .ووو-هرامرمى

منرسولافيهموبدث،عما)6(نعماأوليائهعلىوأسبغ،علماورحمةشيء

وارجحهم،)9(ومنمىمحتداوأزكاهم،وعجماعرباانفسهم،"نمسهم
و)8(هوءه)7(

بهموأشدهم،وعزمايقيناوأقواهم،وفهماعلمأوأوفرهم،وحلماعقلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

المتفرد()

سمى!لأا)

حمى!لأا)

مميمأ:حمى

ءاورلاو)

المطبوفي

عما)نعما

أنف)من

)أنفسهم(

)محتدام

المتوحد.:

والاعلى.الأرفع:

شيءوهذا.يقربهمنمنهومنعت،عنهدفعتإذا:وحمياحمايةالشيءحميت:

.يقربلامحظور،

.()النهايةالرجاءنحوهويوجه،الامالاليهترمىمقصدأي:(مرمى

.الواوبدون،""الباطن:!!

عميمة.:واحدتها،تامةكثجرةأي:(

البشر.منأو،العربمن:!م(

.قدراوأعظمهماشرفهم:

.وارتقاءوزيادةنموا:()منمى.وطبعاأصلأأ
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حكمةوآتاه؛ووصما!2(عيبا)1(وحاشاه،وجسماروحاوزكاه،ورحمىرأفة

بهفامنصما؛واذانا،غلفا43(وقلوبا،عمياأعينابهوفتح،3(وحكما

)5(05

بهوكدب،قسماالسعادةمغنمفيلهاللهجعلمنولصره،وعزره

فهوهذهءأغ!فى؟توكت!وحتماالشقاءعليهاللهكتبمناياتهعن)6(وصدف

)7(،وتنمىتنموصلاةوسلمعليهاللهصلى72]:[الإسراء(أعمئألأخرةفى

تسليماس(.وسلمالهوعلى

بهلطفبماولكليولطف،اليقينبأنواروقلبكقلبياللهأشرق:بعدأما

الخليقةمنوأوحشهم،قدسه)9(بنزل]اللهاشرفهمالذين،المتقينلأوليائه

ملأبماقدرتهواثار،ملكؤلهعجائبومشاهدةمعرفتهمنوخصهم،بانسه

"ء11(-)01(هص

بههمهمفجعلوا؛حيرةعظمتهفيعمولهمووله،حبرهبهم

وجلالهجمالهبمشاهدةفهم؛مشاهداغيرهالدارينفييرواولم)12(،واحدا

والتوكلإليهوبالانقطاع،يترددونعظمتهوعجائبقدرتهاثاروبين،يتنعمون

(يقعبونخؤنهمفىذرممتمثوأدئهوقل):قولهبصادق()13لهجين،يتعززونعليه

.]19:[الأنعام

نرهه.و،هأبز:(هشاحا)(1)

.والعارالعيبهو:الوصم:)وصمأ()2(

..الحقعلىللأموروفصلاقضاءأي:)وحكما()3(

اليها.تصللالأنهاتفهمهاولاالحقكلمةتعيلافهي،وأغطيةأغشيةعليها:)قلوبأغلفأ()4(

.ونصره،قرهوو،عظمه:()عرره(5)

.أعرض:(صدف)(6)

وتبلغ.ترفع:()تنمى.دائمأعدداتزيد:تنمو:(وتنمى)تنمو)7(

."كثيرا":زيادةنسخةفي)8(

للنزيل.يهئأما:وسكونهاالزايبضم()النزل)9(

.سرورا:()حبرة(01)

.والحزنالوجدشدةمنوالتحير،العقلذهاب:الوله:()وئه(11)

وتعالى.سبحانهمرضاتهالىوالعزيمةالإرادةوجوهجميعوخهوا:أي()12

الله.لذكرملازمين:(الهجين()13
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المصطفىبقدرالتعريفيتضمن)1!مجموعفيالسؤالعليكررتفانك

لممنحكموما،وإكرامتوقيرمنلهيجبوما،]والسلام[الصلاةعليه

قلامةالجليلمنصبهحقفيقصرأو،القدرذلكعظيم)2/أ(واجبيو!

صوربتنزيلوأبينه،مقالمنذلكفيوأئمتنالاسلافنامالكأبرمعوأن؛ظفر

.مثالوأ

فيما)3(وأرهقتني،امرا23(امراذلكمنحملتنيانك-اللها-حمك-فاعلم

فانرعبا؛قلبيملأ،صعبامزتقىكلفتنيبماوارقيتني،ءسراإليهندبتني

عنوالكشف،فصولوتحرير،اصولتقريريستدعيذلكفيالكلام

وا،اليهويضافع!ي!للنبييجبمما،الحقائقعلممنودقائقغوامض

والمحبه،والنبؤةوالرسالة،والرسولالنبيومعرفة،عليهي!جوزأو،يمتنع

فيهاتحارفيحمهامههناوها(،)العليةالدرجةهذه-خصائص،)4(والخلة

بعلمتهتدلمإن-)7(الاحلامفيهاتضلومجاهل؛الخطابهاودتمصر،القطا)6(

علىتعتمدلمان،الاقدامبهاتزل)01(ومداحض)9(سديد-ون!لر،
)8(

هـتأييد.اللهمنتوفيق

ومؤلف.،مصنف:(مجموع)(1)

.ايدلفد:ا،مر!)(2)

كففتني.:(هقتنيرأ)(3)

باطنه.فياي:خلالهفصارتالقلبتخللتالتيالمحبة:()الخفة)4(

الرفيعة.:()العلثة(5)

جمع:والفيح.الارضمنالقفروهي،مهمهجمع:المهامه:القطا(فيهاتحارفيخ)مهامه)6(

هامشفيكذا.الطيورمنكثيرمنالماءإلنأهدىلأنهالقطاوخص،الواسعو"لو،أفيح

الأصل.

.العقول:()الأحلام)7(

بها.يعلمبعلامةاي:3(عل)بعلم)8(

المزلقة.وهي،مدحضةواحدتها:()مداحض)9(

لق.تز:()تزل(01)
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،وثوابنوال!)1(منوالجوابالسؤال!هذافيولكليرجوتهلمالكني

فيقبلتجتمعلمالتيخصائصهوبيان،العظيموخلقه،الجسيمقدرهبتعريف

لمجضمالوالحقوقأرفعهوالذيحقهمنبهتعالئالله)2(يدانوما،مخلوق

على][تعالئاللهأخذولما3]1:[المدثر(إيمتمااموا0ائذينويزدادأنكنفاؤلؤاأثذين

يكتمونه.ولاللناسليبيننهالكتابأوتواالذين

بقراءتي-الله-رحمهالفقيهأحمدبنهشام:الوليدأبوبهحدثناولما-1

حدتنا،النمريعمرأبوحدثنا،محمدبنالحسينحدثناقال!:؛عليه

بنسليمانحدثنا،بكربنمحمد:بكرأبوحدثنا،المؤمنعبدبنمحمدأبو

بنعليأخبرنا،حقادحدثنا،إسماعيلبنموسىحدثنا،الأشعث

عنسئل"منع!و:اللهرسول!قال!:قال!،هريرةأبيعن،عطاءعن،الحكم

.")3(القيامةيومنارمنبلجاماللهألجمهفكتمهعلم

الحقذلكمنمؤديا،()الغرضوجهعنمسفرةنكت)4(إلىفبادرت

شغلمنبصددهالمرءلما،استعجال!علىاختلستها)6(،المفترض)2/ب(

فكادت،بهاابتليالتيئالمحنةمقاليدمن)7(الإنسانطؤقهبما،والبال!البدن

ولوسفل)9(؛أسفلإلىحصن)8(التقويمبعدوترد،ونفلفرضكلعنتشغل

يذمأوغدايحمدفيما،كلهوهقهشغلهلجعلخيرابالإنساناللهأراد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

الدنيا.فيومال،حالوطيب،منالحسنحصول:()نوال

.يطاع:)يدان(

ماجهوابن،264()9الترمذيأيضأوأخرجه،)3658(داودأبيطريقمنالمصنفأسنده

الكبائرفيوالذهبي،1/101والحاكم،موارد)59(حبانابنوصححه،وغيره)261(

."حسنحديث"الترمذيوقال.بتحقيقي9()16

فكر.وإنعام،بدقةإليهايتوصلالدقيقةالعلميةالمسألةوهي،نكتةجمع:)نكت(

والمقصد.للمطلبمبينة:(الغرضوجهعن)مسفرة

ومخاتلة.نهزةفيالشيءاستلاب:الاختلاسوأصل،جمعتها:)اختلستها(

.المطبوعفيتردلم""الإنسان:كلمة

.""حسن:القاريوشرحالرياضونسيمالمطبوعفي

القضاء.أمومنقفدهمايريد:سفل()أسفل
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عليهولكان،الجحيمعذابأو،النعيم)2(حضرةسوىثمفليس؛)1(محله

،يفيدهنافعوعلم،يستزيدهصالحوعمل)4(مهجتهواستنقاذ،بخويصته)3(

.يستفيدهأو

استعدادناجميعوجعل،ذنوبناعظيموغفر،قلوبناصدعاللهجبر

ويحظينا،زلفىتعالىإليهويقربنا(،)ينجينافيمادواعيناوتوفر،لمعادنا

ورحمته.وكرمهبمنه

)7(،تأصيلهومهدت)6(،تبويبهودرجت،تقريبهنويتولما

ب)الشفاترجمته،وتحصيلهحصره)9(وانتحيت،تفصيله)8(وخلصت

أربعة:أقسامفيفيهالكلاموحصرتالمصطفئ(حقوقبتعريف

وفعلا،قولاع!والنبيهذالقدرالاعلىالعليتعظيمفي:الأولالقسم

:أبوابأربعةفيفيهالكلاموتوجه

عشرةوفيه؟لديهقدرهعظيموإظهاره،عليهتعالىثنائهفي:الأولالباب

.فصول

وقرانه)01(،وخلقاخلقا،المحاسنلهتعالىتكميلهفي:الثانيالباب

فيه.يحلالذيالمكان:()محله()1

نسخة.،""نضرة:الأصلهامشعلى)2(

بنفسه.أي:المفتوحةالضادوتشديد،الياءبسكون:()بخويصته)3(

القبائح.عنوصونهابإصلاحها،العذابمنروحهتخليص:(مهجته)استنقاذ(4)

الله.عذابمنيخلصنالماومطالبنامكاسبناتكثيروجعلأي:ينجينا(لمادواعينا)وتوفر)5(

متناسبأ.حسنأترتيباورتبتهسهلتهأي:(تبويبه)درجت)6(

أبوابه.مسائلعليهاتبتنىوأدلةقواعدفيهذكرأنهيعني:(تأصيله)ومهدت)7(

.وميزت،بينتأي:)خلصت()8(

:أي:""انتخبت:أخرىوفي.اخترت:أي،"انتجبت":نسخةوفي.قصدت:()انتحيت)9(

اصطفيت.

وجمعه.:وقرانه(01)
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.فصلا)2(وعشرونسبعةوفيه)1(؛نسقافيهوالدنيويةالدينيةالفضائلجميع

ربهعندقدرهبعظيمومشهورهاالأخبارصحيحمنوردفيما:الثالثالباب

.فصلا)3(عشراثناوفيه؛كرامتهمنالدارينفيبهخصهوما،ومنزلته

،والمعجزاتالاياتمنيديهعلىتعالىاللهأظهرهفيماةالرابعالباب

.فصلا)4(ثلاثونوفيه؛والكراماتالخصائصمنبهوشرفه

القولويترتب،السلامعليهحقوقهمنالأنامعلىيجبفيما:الثانيالقسم

:أبوابأربعةفيفيه

وفيه؛سنتهواتباعطاعتهووجوببهالإيمانفزضفيأ()3/:الأولالباب

.()فصولخمسة

.)6(فصولستةوفيه؛ومناصحتهمحبتهلزومفي:الثانيالباب

.)7(فصولسبعةوفيه؛وبرهتوقيرهولزومأمرهتعظيمفي:الثالثالباب

وفضيلته؛،ذلكوفرض،والتسليمعليهالصلاةحكمفي:الرابعالباب

.)8(فصولعشرةوفيه

اشرعا]،عليهومايجوز،حقهفييستحيلفيما:الثالثالقسم

إليه.يضافأنالبشريةالأمورمنويصحيمتنعوما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

متناسب.وجهعلىجمعأمتتابعاأي:)نسقأ(

.البابمقدمةبدونفصلاوعشرونستةفيهبل

فصلا،عسراثنيوذكر"كذا:نصهماالأصلهامشوعلىفصلا.عشرخمسةفيهبل

ابنأصلوفي،فصولعشرةجماعةابنعلىوالمسموع،فصلأعشرخمسةوالمعدود

فصلا".عشراثنيالأنباري

.البابمقدمةبدونفصلاوعشرونتسعةفيهبل

.البابمقدمةبدونفصولأربعةالمعدود

.البابمقدمةبدونفصولخمسةالمعدود

.البابمقدمةبدونفصولستةفيهبل

.البابمقدمةبدونفصولتسعةفيهبل
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،الابوابهذهثمرةولباب،الكتابسزهو-اللهأكرمك-القسموهذا

الئكت)1(منفيهنوردهماعلىوالدلائلوالتمهيدات،كالقواعدلهقبلهوما

،وعدهالتأليفهذاغرضمنوالمنجز،بعدهماعلىالحاكموهو،البينات

العدوصدر)4(يشرق،عهدتهعنوالتفصي)3(،لموعدته)2(التقصيوعند

ويقدر،صدرهجوانحأنوارهوتملأ،باليقينالمؤمنقلبويشرق،اللعين

بابين:فيفيهالكلامويتحرر.قدرهحقالنبيئالعاقل

العصمةفيالقولبهويتشبث،الدينيةبالاموريختصافيما]:الاولالباب

فصلا.عشرستةوفيه

الاعراضمنعليهطروؤهيجوزوما،الدنيويةأحوالهفي:الثانيالباب

.()فصولتسعةوفيه؛البشرية

عليهسبهأوتنقصهمنعلىالأحكاموجوهتصزففي:الرابعالقسم

بابين:فيفيهالكلاموينقسم،السلام

نص؛أو،تعريضمن؛ونقصلشاحقهفيهومابيانفي:الأولالباب

.)6(فصولعشرةوفيه

)8(ص"!5

وذكر،وععوبته،ومنتمصهومؤذيهشانئه)7(حكمفي:الثانيالباب

.)9(فصولعشرهوفيه؛ووراثته،عليهوالصلاة،استتابته

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

قليل.قبلشرحهاتقدم:النكت

بمعنى:(و)التقصي.ومضىتمإذاالامرتقضىمن.نسخة"التقضي":الاصلهامشعلى

الاقصى.المقصدبلوغوعند:أي،والتتبعالاستقصاء

والتخلص.التففت:التفضي

ويضيق.ويغتا!يتألم:هناوالمراد.يغمق:يشرق

.البابمقدمةبدونفصولثمانيةفيهالمعدودبل

.البابمقدمةبدونفصولتسعةفيهالمعدودبل

مبغضه.:شانئه

ومتنقصه"":المطبوعفي

.البابمقدمةبدونفصولأربعةفيهالمعدود
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قبلهاللذينللبابينووصلةالمسألةلهذهتكملةجعلناهثالثببابوختمناه

كلا!النبيوال؛وقيوملا!كلورسلهتعالىاللهلسبمنحكمفي)3/ب(

وصحبه.

)2(،الكتابينتجزوبتمامها،)1(فصولخمس!فيفيهالكلاموأختصر

تاجوفي،()منيرةلمعةالإيمانغرة)4(في)3(ويلوح،والأبوابالأقساموتتم

)8(تخمينكلوتوضح،لبس)7(كلتزيح،خطيرةدرة)6(التراجم

-صو)01(0)9(ه

بالحق،)11(ويصدع،مؤمنين!ومصدورويشمي،وحدس

.)12(
أستعين.-سواهإلهلا-تعالىوبالئه؛الجاهلينعنويحرص

.البابمقدمةبدودنفصولتسعةفيهالمعدود(1)

وينقضي.ينتهي:(الكتاب)ينتجز)2(

ويظهر.يبدو:()يلوح)3(

.القاريعليالملاقاله/طلعتهومقدمةجبهتهبياضأي:(الإيمان)غرة()4

عليها.اطلعلمنمنورةقطعةأي:(منيرةالمعة)5(

.العبارةبمعنىترجمةجمع:()التراجم)6(

وشبهة.إشكاليكلتزيل:(لبسكل)تزيح)7(

تحقيق.غيرمنقولكلوتظهرتكشف:(تخمينكل)توضح)8(

واستدركتالأصلمنسقطتاللفظةوهذه.(الصحاح)مختاروالتخمينالظن:الحدس)9(

الصحة.علامةوعليهاالهامشعلى

وتشفي.:المطبوعفي(01)

به.يجهر:بالحقويصدع.وتصدع:المطبوعفي(1)1

يتركهم.:الجاهلينعنويعرض.وتعرض:المطبوعفي(1)2



لىإواالتسم

النبيأاهذالقدرالأعلئالعليتعظيمفي

وفعلأقولاا!صطفئ

الله:رحمهالفضلأبوالإمامالقاضيالفقيهقال

فهم،من)1(لمحةبادنىخصأو،العلممنشيئامارسمنعلىخفاءلا

!ضائلاياهوخصوصه،و]السلام[الصلاةعليهنبيناقدرتعالىاللهبتعظيم

عنهتكل)3(بماقدرهعظيممن)2(وتنويهه،لزمامتنضبطلاومناقبومحاسن

.والأقلامالألسنة

وأثنى،)4(نصابهجليلعلىبهونبه،كتابهفيتعالىبهصزحما:فمنها

؛)6(إيجابهوتقلد،التزامهعلىالعبادوحض،وادابهأخلاقهمنعديهول

بذلكمدحثم،وزكىطهرثم،وأولىتفضلالذيهو-جلاله-جلفكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

قدر.أقل:لمحةأدنى

.)أشار(بمعنى()نؤهاستعمالالشائعالخطأومن.ومدحهإشادته:تنويهه

وتعيى.تعجز:تكل

ورفعته.وشرفهمنصبهعظيم:أي:(نصابه)جليل

.المطبوعفيتردلم،""به

.196/القاريقاله/كتابهفياوجبهفيماجنابهبإطاعةأي:(إيجابه)تقلد
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الحمدوله،وعودابدءاالفضلفله،الأوفىالجزاءعليهأثابثم،واثنى

.وأخرىاأولئ

والجلال!،الكمال!وجوهأتتمعلئخلقهمنللعيانأبرزهماومنها:

الكريمة،والمذاهب،الحميدةوالأخلاف،الجميلةبالمحاسنوتخصيصه

الواضحة،والبراهين،الباهرةبالمعجزاتوتأييده؛العديدةوالفصائل

علموعلمها،أدركهمنورآها،عاصرهمنشاهدهاالتيالبينةوالكرامات

علينا،أنوارهوفاضت،إليناذلكحقيقةعلمانتهىحتى،بعدهجاءمنيقين

.كثيراجم!يو

الحافظمحمدبنالحسين:عليأبوالشهيدالقاضيحدثنا-2

عبدبنالمبارك:الحسينأبوحدثنا)1(قال!:؛عليهمنيقراءة-الثه-رحمه

يعلئأبوحذثناقالا:)4/أ(؛خيرونأحمدبن:الفضلوأبو،الجبار

بنأحمدبنمحمدحدثناقال!:؛السنجيعليأبوحدثناقال!:؛البغدادي

بنإسحاقحدثنا:قال!؛الحافظسورةبنعيسىأبوحدثنا:[قال!]،محبوب

نأ،أنسعن،قتادةعن،معمرأخبرنا،الرزاقعبدحدثنا،منصور

لهفقال!؛عليهفاستصعب،مسرجاملجما،بهأسريليلةبالبراقأتي!صالنبي

قال!:.منهتعالئاللهعلىأكرمأحدركبكفماهذا؟تفعلأبمحمد:جبريل

.2(عرقلأفارفضق

)1(

)2(

.المطبوعفيتردلم،"حدثنا":كلمة

يعلئوأبو،3164/أحمدأيضاوأخرجه)3131(.الترمذيطريقمنالمصنفاسنده

)46(حبانابنوصححه،غريبحسنحديث"هذا:الترمذيوقال.وغيره)3184(

.اللجامفمهفيموضوعأ:اي)ملجما()193(.برقمالمصنفوسيورده،الإحسان

حتىيفرلمركوبهارادلما-شي!إنهأي:(عليه)فاستصعب.السرجعليهشد:أي)مسرجا(

وتركوانقادسكنثم.وسالعرقهجرىاعرقأ(:)ارففق.الخفاجيقاله/يركبه

الاستصعاب.
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لىاأو1الباب

ل!يهق!رهعظيموإظهارهعليهتعالىاللهتناءفي

المصطفى،ذكربجميلمفصحةكثيرةاياتالعزيزاللهكتابفيأناعلم

،معناهظهرماعلىمنهااعتمدنا،قدرهوتنويه،أمرهوتعظيم،محاسنهوعد

.فصولعشرةفيذلكوجمعنا،فحواهوبان

الأولالفصل

تعالى:كقوله؛المحاسنوتعدادوالثناءالمدحمجيءذلكمنجاءفيما

عل!محريمصنحضماعلئهعنىيزأنفسممقرسوه-جالقذ)

.]821:لتوبةا[رحيو(وفرءمين:ءبا

وقراءة.الفاءبفتح-()2(أنفسكممن!م:بعضهموقرأ:(الشمرقندي)1قال

بالضم.الجمهور

المؤمنين،تعالىاللهأعلم-:)3(اللهرحمه-الفضلأبوالإمامالقاضيقال

من:المفسريناختلافعلى،الناسجميعأو،مكةأهلأو،العربأو

)1(

)2(

)3(

".الغافلين"تنبيهكتابصاحبالحنفيالسمرقنديمحمدبننصر:الزاهدالفقيهالإمامهو

.وغيره16/322النبلاءأعلامسيرفيترجمةلههـ.)375(سنةتوفي.وغيره

.1/81القاريقالهوعائثة/فاطمةعنمرويةشاذةقراءةوهي

.الكتابهذامصنفعياضالقاضيهو:الفضلوأبو.نسخة"اللهوفقه":الاصلهامث!على

مرارا.وسيعيدها،الناسخقولمنالعبارةوهذه
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ويتحققون،يعرفونهأنفسهممنرسولافيهمبعثأنهالخطاببهذاالمواجه

لهم،النصيحةوترك،بالكذبيتهمونهفلا؛وأمانتهصدقهويعلمون،مكانه

وأولادةع!اللهرسولعلىولهاإلاقبيلةالعربفييكنلموأنه،منهملكونه

.()1قرابة

()2(القرتيفىأتمودةإلا):تعالىقولهمعنىوغيرهعباسابنعندوهو-3

الفتح؛قراءةعلى،وافضلهم،وأرفعهم،أشرفهممنوكؤنه]23:[الشورى

؛كثيرةبمحامدعليهوأثنى،حميدةبأوصافبعدوصفهثم؟المد!نهايةوهذه

)3(،يعنتهمماوشدة،وإسلامهم،ورشدهم،هدايتهمعلىحرصهمن

بمؤمنيهم.ورحمتهورافته)4(عليهوعزته،وأخراهمدنياهمفيبهمويضر

رحيم.،رؤوف:أسمائهمناسمينأعطاه:بعضهمقال

بعثإذاتمؤمنينعلىألئهمنلقذ):][تعالىقولهالأخرىالآيةفيأ()4/ومثله

و!لحمةاتكختويعلمهمويز!يهغءايخـهءعلتهخيتلواأنفس!فنرسولاميهغ

.]461:ن!راآل[(مبيهتضنلىلفىدئلمنلؤاكاانو

ءايهءعتيهمشلوامنهمرسولاآلأمتنفىبعثآلذىهو):الأخرىالايةولمحي

.]2:لجمعةا[(فبيهخضنللفىقتلمن؟لؤاوإنوألحكمةألكنفويعدهمويربهيهتم

ءالنناعلتغيخلوامنىرسو،ف!مازسلناكلآمالو[تعالى]:وقوله

لغلهون(تكودؤالئمماولعلمكموألحمةألكـفهـدعلم!مويزكي!تم

151].:أ-البقرة

)1(

)2(

)3(

)4(

قولهفي-عليهالله-صلواتعنه،طالبأبيبنعليعنوروي-4

.بعيدةأي:(قرابة)أو.قريبةقرابةأي:()ولادة:القاريقال:(قرابةأو)ولادة

.325()1والترمذي،()4818البخاريأخرجه

يطيقونه.ولاعليهميشقماأي:(يعنتهمما)وشدة

.المطبوعفيتردلم""عليه:كلمة
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لدنمنابائيفيليس؛وحسباوصهرا"نسبا:قال!(أ!ممن):تعالى

.(")1نكاحكلنا،سفاحادم

فيهنوجدتفما،أممئةخمسع!يوللنبيكتبت)2(:الكلبيابن[قال!

الجاهلية.عليهكانمماشيئاولاسفاحا

]912:[الشعراءألشجدين(فىوتقبك):تعالىقولهفيعباسابنوعن-5

.نبيا])3(أخرجكحتى،نبيإلىنبيمن:قال!

ذلك؛فعرفهم،طاعتهعنخلقهعجزاللهعلممحمد)4(!بنجعفروقال!

منمخلوقاوبينهبينهمفأقام؛خدمتهمنالصفوينالونلاأنهميعلموالكي

الخ!إلىوأخرجه،والرحمةالرأفةنعتهمنوالبسه،الصورةفيجنسهم

منمالو:[تعالى]فقال!؛موافقتهوموافقته،طاعتهطاعتهوجعل،صادقاسفيرا

إلاأزسبفومآ):تعالىاللهوقال!8]0:([النساءآدلهأطاعفقدألرسوليطع

.]701:[الأنبياءلقفدين(رحمة

فكان؛الرحمةبزينةع!ي!محمدا[تعالى]اللهزء.ئنطاهر:بنبكرأبوقال!

شيءأصابهفمن؛الخلقعلىرحمةوصفاتهشمائلهوجميع،رحمة(كونهلأ

كلإلىفيهماوالواصل،مكروهكلمنالذارينفيالناجيفهورحمتهمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الراويبين"الفاصلفيالرامهرمزيطريقهومن،مسندهفيالعدنيعمرأبيابنأخرجه

:8214/الزوائدمجمعفيالهيثميقال.الأوسطفيالطبرانيأيضاواخرجه."والواعي

وبقية،فيهتكلموقد،المستدركفيالحاكملهصحح،عليبنجعفربنمحمد"فيه

."ثقاترجاله

بالرفض"ورمي،بالكذب"متهم:حجرابنقال.مفسرن!ابة.الكلبيالسائببنمحمدهو

.942-6482/النبلاءاعلامسيرفيترجمتهوانظر،(هـ)التقريب(1)46سنةمات

ذكرهعباسابنوقول،الأصلهامشعلىمثبتة)ع(النسخةمنحاشيةحاصرتينبينما

إسنادهوصحح"ثقاتورجالالبزار"رواه:وقال8/214الزوائدمجمعفيالهيثمي

)7(.المناهلفيالسيوطي

انظر0()148سنةمات.إمام،فقيه،صدوق،بالصادقالمعروفهو:محمدبنجعفر

.027-6255/النبلاءأعلامسيرفيترجمته

.وجود:كونه
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لدفدين(رخهيرإلاأز!فومام!:يقولتعالىاللهأنترىألا؛محبوب

رحمة.ومماته،رحمةحياتهفكانت؛]701:[الأنبياء

لكم")1(.خيروموتيلكمخير"حياتي:السلامعليهقال-كما6

نبيهاقبضمةبالمرحمةاللهأراد"اذا:]والسلامالصلاة[عليهقالوكما-7

م!رحمة:اللهرحمهالسمزقنديوقالوسلفا")2(.فرطالهافجعلهقبلها

والجن.للإنسيعني:(للعالمين

منبالأمانللمنافقورحمة،بالهدايةرحمةللمؤمن؛الخلقلجميع:وقيل

.العذاببتأخيرللكافرورحمة،القتل

عوفوااذ؛وللكافرينللمؤمنينرحمةهو:عنهما]الله[رضيعباسابنقال

المكذبة.الأمممنغيرهمأصابمما

هذهمنأصابك"هل:السلامعليهلجبريلقال!صالنبيأنو!ي-8

عليوجلعزاللهلثناءفأمنتالعاقبةأخشىكنت؛"نعم:قال4؟"شيالرحمة

.]02،12:التكوير[()3(أميهزثمضطاع):"بممكيناتعزشدىقؤ،عندذى!و:بقوله

منلكفسلو!و:تعالىقولهفيالصادق)5/أ(محمدبنجعفرعنوروي

كرامةأجلمنسلامتهموقعتانما؛بكأي19]:[الواقعة(اليمينأ!ب

عصي!.محمد

مصباحفيهاممشكؤؤنوروءمع!والازص!السمؤتنورأدله!):تعالىاللهوقال

ولاشرقيةلازيتونةفبر!ةشجرةمنيوقددزى!كمبكأنهاالزجاجةزجاجهفىأتمضباح

ويضربلمجشامنلنورهأدلهتهدىنورعكنورنارلو!سسهولؤيضىءزيتهادي!غرلة

)1(

)2(

)3(

الزوائدمجمعفيالهيثميقال.مسعودابنحديثمنالأستاركشف)845(المجزارأخرجه

فيضوانظر،)8(الصفامناهلفيالسيوطيوصححه"الصحيحرجال"رجاله:924/

.(104)3/القدير

المتقدم:الفارطبمعنى:)فرطأ(.الاشعريموسىأبيحديثمن)2288(مسلمأخرجه

.المقدمهو:)سلفا(.يتقدمشفيعأنهيريد.السقيليهيىءالماءإلى

.أجدهلم:(1)1المناهلفيالسيوطيقال
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.]53:لنورا[(عليوشئءبكلواللهسنللتاألأفثلالته

عليهمحمد-هنا-الثانيبالنورالمراد:جبير)2(وابن،كعمب)1(قال

ع!ي!.محمدنور:أينوروء(مصل):تعالىوقوله.السلام

ثم؛والأرضالسمواتأهلهاديالله:المعنى:)3(اللهعبدبنسهلوقال

وأراد؛كذاصفتهاكمشكاةالأصلابفيمستودعاكانإذمحمدنورمثل:قال

منفيهلمادريكوكمبكأنهأي؛صدرهوبالزجاجة)4(،قلبه:بالمصباح

وضرب.إبراهيمنورمن:أي(مبر!ةشجر5منيوقد!ووالحكمةالإيمان

المباركة.بالشجرةالمثل

كلامهقبلللناستبينع!ي!محمدنبوةتكاد:أييضىء(ي!دزيشهـام!:.وقوله

الزيت.كهذا

-)5(-

أعلم.والله.هذاغيرالايةهذهفي!يلومد

منيرا؛وسراجا،نوراالموضعهذاغيرفيالقرآنفيتعالىاللهسماهوقد

قبين(و!تنبنورأدلهمفلمجمجاقذ)[تعالى]:فقال

.]51:[المائدة

بإذنهءأدلهإلىوداعيا5ونذيراومبشراشهداأزسقتكإناميو:][تعالىوقال

.]64-54:لاحزابا[(فنيراوسراجا

الذى!عوزركعث!ووضغناصدركلكأل!دنثرح!و:تعالىقولههذاومن

)2(

)3(

)4(

15(

خلافةأواخرفيمات.غ!يهدالنبيوفاةبعدفأسلميهودياكان،حبرعلامة،الاحباركعبهو

.3948/النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر.عثمان

ترجمتهانظرهـ.)59(سنةالحجاحيديبينقتل.فقيهثبتثقةتابعي.سعيدهوجبيرابن

321-4343/النبلاءأعلامسيرفي

سيرفيترجمتهانظرهـ.)283(سنةمات.الزاهدالصوفي،التسترياللهعبدبنسهلهو

13033/النبلاءأعلام

.المطبوعمنوالمثبت"والزجاجة"الأصلفي

.المطبوعفيتردلم،فد""
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فرغت!اذا)؟ح!أيستراألع!رحإن!ي!راالع!رحمإنو!أبهركلكورفغنار!ع+!ظقركأنقض

.]لشرحا[(ننفازغبرئبنوإك!؟؟ءفأنصت

شرحه:عباسابنقال!.القلبهنا:بالصدروالمراد.وسع:شرح

.بالإسلام

الرسالة.بنور:سـهلوقال!

وعلما.حكماملأه:()1الحسنوقال!

؟الوسواسيؤذيكلاحتىقلبكنطهرألممعناه:وقيل

يعني:،ذنبكمنسلفما:قيل(ظفركأنقضائذىئئوزركووضغناعنث)

.النبوةقبل

الجاهلية.مأتثقلأراد:وقيل

)2(الماورديحكاهبلغها.حتىالرسالةمنظهرهأثقلماأراد:وقيل

)س!(.والسلمي

.السمرقنديحكاه؟ظهركالذنوبلأثقلتذلكولولا،عصمناك:وقيل

ذكرتإذا:وقيل)5/ب(بالنبوةادم)4(:بنيحيىقال(بهركلكورفغنامالو

.لأذانافي:وقيل.للهارسول!محمد،اللهلاإلهإلا:قول!،معيذكرت

لنججداسمهجلاللهمنتقريرهذا:اللهرحمهالفضلأبوالقاضيالفقيهقال

)1(

)2(

)3(

)4(

العا،!ءترجمدهـ.(011)سنةمات.مشهورفاضل!قيهثقةءتابعي،البصريهو:الحسن

لسب!صيمطولةترجمةوله."الإسلامفيوالدعوةأ!حرا"رجط2-كتمابهفيالندويالحسنأبو

4563/النبلاءأعلام

سات.وغيره"السلطايةو"الآحكام""الحاويكتابصاحب.محمدبنعليهو:الماوردي

1846/النبلاءأعلامشرفيترجمتهانظرهـ.)045(سنة

تصانيئه"في:الذهبيقال.صوفي،محدثحافظإمام،الحسينبنمحمدهو:السلمي

النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظرهـ.)412(سنةمات".موضوعةوحكاياتأحاديث

17/247

هـ)التقريب(.2()30سنةماتفاضلحافظثقة،ادمبنيحيى
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بأن؛عليهوكرامته،عندهمنزلتهوشريف،لديهنعمهعظيمعلئالسلامعليه

عنهورفع،الحكمةوحمل،العلملوعيووشعه،والهدايةللإيمانقلبهشرح

علئدينهبظهورعليهكانتوما،لسيرهاوبغضه،عليهالجاهليةأمورثقل

إليهم،نزلماللناسلتبليغهوالنبؤةالرسالةأعباءعهدةعنهوحط،كلهالذين

اسمه.اسمهمع()1وقرانه،ذكرهورفعه،رتتتهوجليل،مكانهبعظيموتنويهه

متشهدولاخطيبفليسوالاخرةالدنيافيذكرهاللهرفع)2(:قتادةقال

الله.رسولمحمداوأناللهالاالهلاأنأشهد:يقولإلاصلاةصاحبولا

عليهجبريل"أتاني:قالمج!ي!النبيئأنالخدريسعيدابووروىا-9

الله:قلت؟ذكركرفعتكيفتدري:يقولورئكربيان:فقال،السلام

.")3(معيذكرتذكرتاذا:قال.أعلمورسوله

معك.بذكريالإيمانتمامجعلت:عطاء)4(ابنقال

ذكرني.ذكركفمن،ذكريمنذكراجعلتك:أيضاوقال

ذكرنيإلابالرسالةأحدلايذكرك:الصادقمحمدبنجعفروقال

بالربوبية.

الشفاعة.إلئذلكفيبعضهموأشار

تعالئ:فقال؛باسمهواسمهبطاعتهطاعتهقرنأنتعالئمعهذكرهومن

(ءورسولهبأدلهءامنوأو!و132].:عمرانالأ(والرسولأدلهوأطيعوأ!الو

)1(

)2(

)3(

)4(

جمعه.و:نهقراو

السيرفيمترجم.ومئةعشرةبضعسنةمات.ثبتثقةتابعي،السدوسيدعامةبنقتادةهو

/5926.

فيوالضياء،الظمانموارد()1772حبانابنوصححه،وغيره(0138)يعلئأبوأخرجه

الزوائدمجمعفيالهيثميإسنادهوحشن)83(،الصغيرالجامعفيوالسيوطي،""المختارة

/8254.

فيترجمتهانظرهـ.)903(سنةمات.عطاءبنسهلبنمحمدبنأحمدالعابدالزاهدهو

255(.)14/النبلاءأعلامسير
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المشركة.العطفبواوبينهمافجمع؛7]:[الحديد

.السلامعليهحقهغيرفيالكلامهذاجمعيجوزولا

فيماالحافظالجيانيمحمدبنالحسين:عليأبوالشيخحدثنا-01

أبوحدثنا:قال؛النمريعمرأبوحدثنا:قال.عنهالثقةعلىوقرأته،أجارنيه

،السجزيداودأبوحدثنا،داسةبنبكرأبوحدثنا،المؤمنعبدبنمحمد

بناللهعبدعن،منصورعن،شعبة)6/أ(حدثنا،الطيالسيئالوليدابوحدثنا

وشاءاللهشاءماأحدكميقولن"لا:قال؛ع!يمالنبيعن،حذيفةعن،يسار

.(")1فلانشاءثم،اللهشاءماولكن،فلان

علىتعالىاللهمشيئةتقديمفيالادبالىع!يمأرشدهم)2(.الخطابيقال

"الواو"بخلاف،والتراخيللنسقهيالتيثم"ب"واختارها،سواهمنمشيئة

.للاشتراكهيالتي

من:فقال،!ي!النبيعندخطبخطيباإن:الاخرالحديثومثله-11

خطيب"بئس:!لمج!النبيلهفقال.يعصهما)3(ومن،رشدفقدورسولهاللهيطع

بينالجمعمنهكره:سليمانأبوقال"اذهب")4(.:قالأوقم"!أنتالقوم

التسوية.منفيهلماالكنايةبحزفالاسمين

."يعصهما"علىالوقوفلهكرهإنماأنهإلىغيرهوذهب

)1(

)2(

)3(

)4(

والليلة"اليوم"عملفيالنسائيأيضاوأخرجه.(0894)داودأبيطريقمنالمصنفأسنده

برقمالأذكارفيالنوويوصححه5384/واحمد،)666(السنيوابن،)859(

بتحقيقي.كلاهما()1838الصالحينرياضوفي،(1)183

ترجمتهانظرهـ.)388(سنةتوفيحافظإمام،الخطابيسليمانأبو:محمدبنحمدهو

.1723/النبلاءأعلامسيرفي

،داودلأبيالحديثلفظلأنالمتنفياثبتهاولم."غوى"فقد:زيادةالأصلهامشعلئ

فيه.تردولم

وانظر.حاتمبنعديحديثمن609/والنسائي،لهواللفظ)8194(داودأبوأخرجه

التالية.الرواية
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:قالأنهالصحيحالحديثفيرويلما؛أصحسليمانأبيوقول-12

."يعصهما"علىالوقوفيذكرولم،")1(غوىفقديعصهما"ومن

اللهإن!و[تعالى]:قولهفيالمعانيوأصحابالمفسروناختلفوقد

اللهعلىراجعة()يصلونهل؛]65:لاحزابا[(النبئعلىيصلونوملابه!ته

.لا؟أموالملائكةتعالى

الضميروخصوا،التشريكلعلة،اخرونومنعه،بعضهمفأجازه

.يصلونوملائكته،يصلياللهان:الآيةوقدروا؛بالملائكة

جعلأناللهعندفضيلتكمن:قالأنهعنهاللهرضيعمرعنرويوقد-13

()2(اللهأطاعفقذالزسوليطع!وقن[تعالى]:فقال؛طاعتهطاعتك

08].[النساء:

ذلؤلبملووليفراللهيخببكمفائبعونياللهكنت!تحئونإنقلم!:]تعالى[قالوقد

انبهفرين(يحمطلاالئهفارزتولؤاوالزسوهـفانالهأطيعواقل5زحيوغفو:والله

.32]،13:عمران[ال

نتخذهأنيريدمحمداانقالوا:الآيةهذهنزلتلماأنهوروي-14

الهأطيعواقلم![تعالى]:اللهفأنزل،عيسىالنصارىاتخذتكماحنانا"3(

لهم.رغمابطاعتهطاعتهفقرن32]:عمران[الوالرسوهـ()4(

آقدنا!و:الكتابأمفيتعالىقولهمعيىفيالمفسروناختلفوقد-م14

فقال7]،6:[الفاتحة(علثهئمأنعمتالذلىصهررو!أق!حقيصألفز!

!ي!،اللهرسولهوأئم!حقيو(آلمزوو):البصريوالحسن،()العاليةابو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

087(.)برقممسلماخرجه

."أجده"لم:()18المناهلفيالسيوطيقال

ببلالنوفلبنورقةومز،والبركةوالرحمةالعطف:"الحنان:نصهماالاصلهامشعلى

."بهلاتمشحنأي:حنانالأتخذنهقتلتموهلئن!والله:فقاليعذبوهو

.وقتادةمجاهدعنبنحوهالمنذرابنإلى()91المناهلفيالسيوطينسبه

.()التقريبهـ.)39(أو9(0)سنةماتجليلتابعي.الرياحيمهرانبنرفبعهو
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وحكى،الماورديالحسنأبو2()6/عنهماحكاه؛واصحابه،بيتهأهلوخيار

رضيوعمربكرأبو:وصاحباه!اللهرسولهو:وقالى؛نحوهعنهمامكي)1(

عنهما)2(.الله

]:أتعالىقولهفي،العاليةأبيعن،مثلهالشمرقنديالليثأبووحكى

والله!صدق:فقال؛الحسنذلكفبلغ:قالى؛(!تمأنحصتالذيف!ررومالو

ونصح.

عن،(علتهتمأنعمتآتذبف!ررومالو:تفسيرفيذلكالماورديوحكى

زيد)3(.بنالرحمنعبد

تعالى:قولهتفسيرفي،بعضهمعن،السلميالرحمنعبدأبووحكى

أنه256]:البقرةأ(عليم!يغواللهلهاآ!صاملاالوثقئبالعوةاستقسك)!د

.السلامعليهمحمد

.الإسلام:وقيل

التوحيد.شهادة:وقيل

]18:النحلأ(لاتخصوهااللهنعمةلعذواوإن):تعالىقولهفيسهلوقال

.السلامعليهبمحمدنعمته:قالى

فالهمنص*-"بمححاألمـقوتهمإولـكبهوصذقبآلضحذقجاءواثذى!:لىتعاوقال

.3]33،4:الزمرأ(آلمخسنينجز!لكذرنجهتمعدووتيشا

!ؤ.محمدهوبالصدقجاءالذيأنعلىالمفسرينأكثر

)1(

)2(

)3(

أعلامسيرفيترجمتهانظرهـ.)437(سنةتوفي.مقرىءعلآمة،طالبأبيبنمكيئهو

.17195/النبلاء

أخرجه3،حاتمأبيوابنجريرابنمكيبلفظ"أخرجه:2(0)المناهلفيالسيوطيقال

."وصححهعباسابنعن،العاليةأبيروايةمن925()2/المستدركفي

سنةتوفيوتفسير.قرانصاحبكا!!:الذهبيقال.أسلمبنزيدبنالرحمنعبدهو

8934/النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظرهـ.()182
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به.صذقالذيوهو:بعضهموقال

بالتخفيف.،صدق:ءوقرى

.المؤمنونبهصذقالذي:غيرهموقال

.الأقوالمنهذاغيروقيل.علي:وقيل.بكرابو:وقيل

ألقلوب(تطمينأدلهبنرالا!و:تعالىقولهفيمجاهد)1(وعن-15

.واصحابه)2(!بمحمد:قال]28:الرعدأ

الثانيالفصل

بالشهادةتعالئلهوصفهفي

والكرامةالثناءمنبهايتعلقوما

إلىوداعيا!ونذيراومبشراشمهداأزسقتكإناالنبىيأيهامالو:تعالىاللهقال

]54،64:ابحشلأا1(منيراوسراجانهءذبإآلله

منأوصافوجملة،)3(الأثرةرتبمنضروباالايةهذهفيتعالىاللهجمع

خصائصهمنوهي؛الرسالةبابلاغهملنفسهأمتهعلىشاهدافجعله؛المدحة

توحيدهإلىوداعيا،معصيتهلأهلونذيرا؛طاعتهلأهلومبشراالسلامعليه

للحق.بهيهتدىمنيراوسراجا؛وعبادته

القاسمأبوحدثنا:قال]اللهأرحمهعتاببنمحمدأبوالشيخحدثنا-16

حدثنا،المزوزفيزيدأبوحدثنا،القابسيالحسنأبوحدثنا،محمدبنحاتم

بنمحمدحدثنا،)7/أ(البخاريحدثنا،يوسفبنمحمد:اللهعبدأبو

)1(

)2(

)3(

ترجمتهانظرهـ.(01)2سنةساجدوهومات.والمفسرينالقراءشيخ،جبربنمجاهدهو

.(944)4/النبلاءأعلامسيرفي

جرير.وابنحاتمأبيابنإلى2(1)المناهلفيالسيوطينسبه

المتوارثة.المكرمة:الأثرة
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لقيت:قال،يساربنعطاءعن،هلالحدثنا،فليححدثنا،سنان

:قالع!و؟اللهرسولصفةعنأخبرني:قلت،العاصبنعمروبناللهعبد

إناآلنبىيايهاميو:القرآنفيصفتهببعضالتوراةفيلموصوفإنه!والله،أجل

أنت،للأميينوحززا،]54:لأحزاب[ا(ونذيراومبمثرااشههأزسلتك

فيصخابولا،غليظولا،بفطليس،المتوكلسميتك،ورسوليعبدي

حتىاللهيقبضهولن،ويغفريعفوولكن،السيئةبالسيئةيدفعولا،الأسواق

وآذانا،عمياأعينابهويفتح،اللهإلاإلهلا:يقولوابأن،العوجاءالملةبهيقيم

.(غلفاص!1وقلوبا،صقا

)2(.سلامبناللهعبدعنمثلهوذكر-17

الأحبار)3(وكعب-18

،الاسواقفيصخبولا:إسحاقابنعنطرقهبعضوفي-91

خلقكللهوأهب،جميللكلأسددهللخنا؛قوالولا،بالفحشمتزينولا

والحكمة،ضميرهوالتقوى،شعارهوالبر،لباسهالسكينةوأجعل،كريم

والعدل،خلقهوالمعروفوالعفو،طبيعتهوالوفاءوالصدق،معقوله

اسمه،وأحمد،ملتهوالإسلام،إمامهوالهدى،شريعتهوالحق،سيرته

وأسمي،الخمالةبعدبهوأرفع،الجهالةبعدبهوأعلم،الضلالةبعدبهأهدي

)1(

)2(

)3(

)حرزا(:)213(.برقمالمصنفوسيعيده)2125(.البخاريطريقمنالمصنفأسنده

ليسأي:الأثيرابنقال.أيضأبالسينويروئ:()صخاب:للعربأي:اللأضيين(.حافظا

والسخب:.ذلكفيمعهمويسخب،لذلكالأسواقفيحضروجمعهاالدنيافيينافسممن

مفةأيالعوجاء(:)الملة.الجانبالغليظ،القلبالقاسي)الفط(:.والجلبةالصياح

الذيوهوأغلفجمع:)غلفا(.الأصنامعبادةمنفيهادخللمابالعوجووصفها،العرب

.غلافعليه

وصلهاهذه"وطريقه4/343:الفتحفيالحافظقال)2125(.تعليقاالبخاريأخرجه

باسناد،جميعأ،والطبراني،تاريخهفيسفيانبنويعقوب،)6(برقممسندهفيالدارمي

.)212(برقمالمصنفوسيعيده."عنهواحد

صحيح.حديثوهو،2174/أحمدأخرجهالأحباركعبحديث
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بعدبهوأجمع،العيلةبعدبهوأغني،القلةبعدبهوأكثر،النكرةبعدبه

متفرقة،وأمم،متشتتةواهواء،مختلفةقلوببينبهوأؤلف،الفرقة

.)1(للناسأخرجتأمةخيرأمتهوأجعل

"عبدي:التوراةفيصفتهعن!ماللهرسولأخبرنا:آخرحديثوفي-02

امته-طيبة:قالأو-بالمدينةومهاجره،بمكةمولده،المختارأحمد

.حال")2(كلعلئلهالحمادون

عندهممكعوبامجدونهالذىألاثالنبئالرسوليئبعوتأثذين):تعالئوقال

لهصويحلألمبوعنويتهحهمبألمحعروفيآمرهمنجيلوأفيألعؤرلةفى

عاته!نتبماتتىلاغظوأ!!رهتمعنهغويضعالخنتثعلئهوويحرمألطينت

همأولعكمعه+أنزلائذى-النوروائبعواونصروهوعزروهبهءامنوافالذلى

مفثل!ائذىجميعاإليمألئهرسملإقألاسىيأيهاقلزبمألمفلحوت

ألذ!ألأعىألنبىورسولهبأدله!امنواويميتيئءهولاإإلةلاوالأزض!ألسمؤت

.(571،851:لأعراف[اتهتدوت(لعل!تمواتبعوهءو!لمتهبأدفهيؤمف

منلانففحواأتقلبغلي!فطاكنتلهخ!ولؤلنتأللهمنرخمةفبما!و:تعالىوقال

مجبأللهإنأللهعلىفتوصع!يتفاذاالأضفىوشاوز!ئموأشتغفرلهئمعئهغفأعفصلذ

.]951:عمران[الأئمتو!في(

بالمؤمنين،رحيمارسولهجعلأنهمنتهاللهذكرهم:السمرقندفيقال

حوله،منلتفرقواالقولفي)7/ب(خشنافطاكانولو،الجانبلينرؤوفا

لطيفا.براطلقاسهلا،لسمحا([تعالىاللهجعلهولكن

)1(

)2(

منجه".بنوهبعنالفتحسورةتفسيرفيحاتمأبيابنأخرجه")25(:المناهلفيقال

يقال:()الخمالة.الفقر:()العيلة.الفاحشالقول:)الخنا(.8271/الزوائدمجمعوانظر

خفي.:ذكرهخمل

وفيهالطبراني"رواه:وقالمسعودابنحديثمن8271/الزوائدمجمعفيالهيثميذكره

وانظر.الدلائلفينعيمأبيإلى)26(المناهلفيالسيوطينسبتهوزاد".أعرفهملممن

.6-1/4الدارمي
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الضخاك)1(.قالههكذا

ويكونالناسعلىشهدالنحولؤاوسطاأفةجعلنبهموكذلك):تعالىوقال!

.]341:لبقرةاا(شهيداعلئغلرسولا

أمتهوفضل،ع!ونبينافضلاتعالى]اللهأبان)2(؟القابسيالحسنأبوقال!

علئكؤشهيداالرسولليكونهذاودنىمالو:الأخرىالايةفيقولهوفي،الآيةبهذه

.78]:الحجا(الناسعلىشهداوتكونوا

عكبكوجئنابشهيمأمتمصمنجئناإذافكيف!و:]اتعالىقولهوكذلك

.]14:النساءأشحهيدا(هضرو

.خياراعدلاأي:وسطا:]اتعالىوقوله

جعلناكمبأنوفضلناكمخصصناكمفكذلكهديناكموكما:الايةهذهومعنى

لكمويشهد،اممهمعلىالسلامعليهمللأنبياءلتشهدواعدولا؛خياراأمة

.بالصدقالرسول!

:فيقولون؟بلغتمهل:الأنبياءسال!إذاجلالهجلاللهإن:قيلاو]-21

محمد!مأمةفتشهدنذير؟ولابشيرمنماجاءنا:أممهمفتقول!.نعم

.كل!!)4(النبيويزكيهم؛للأنبياء)3(

حجةوالرسول!،خالفكممنكلعلىحجةإنكم:الآيةمعنى:وقيل

.السمرقنديحكاه.عليكم

رئهم(عندصحذققدمله!أنءا!وآألذلى)وبمثر:تعالىالله]أوقال!

2].:ايونس

)1(

)2(

)3(

)4(

أعلامسيرانظرهـ.(01)0سنةبعدماتالعلمأوعيةمنتابعي،مزاحمابنهو:الضحاك

.4/895النجلاء

القيروانبمدينةمات.المعافريمحمدبنعلي:المغربعالم،الفقيهالحافظالإمامهو

.17158/النجلاءأعلامسيرفيترجمتهانظرهـ.4()30سنة

.المطبوعفيليستوهي""عليهم:زيادةالأصلهامشعلى

.)9333(البخاريعندالخدريسعيدأبيحديثفيجاءالمعنىهذا
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!و،محمدهو:(صذققدممالو:()1أسلمبنوزيد،والحسن،قتادةقال

لهم.يشفع

بنبيهم.مصيبتهمهي:قالأيضاالحسنوعن

هو!ط!!،؛حمدنب!يهمشفاعةهي:]عنهالله[رضيالخدريسعيدأبيوعن

ربهم.عندصدقشفيع

في[الله]أودعهارحمةسابقةهي:الئسترياللهعبدبنسهلوقال

ع!يهمحمد

الشفيع،والصذيقينالصادقينإمامهوالتزمذفي)2(:عليبنمحمدوقال

الشلميئ.عنهحكاه،ع!!صمحمد،المجابوالسائل،المطاع

الثالثالفصل

والمبرةالملاطفةمورداياهخطابهفي)3(وردفيما

.]43:[التوبةلهؤ(أذنتلمعنرصأدئهعفا):تعالىقولهذلكمن

وأعزك،اللهأصلحك:بمنزلةكلاأافتتاحهذا:قيل:مكيئ:محمدأبوقال

بالذنب.يخبرهأنقبلبالعفوأخبره:)4(اللهعبدبنعونوقال.أ()8/الله

)1(

)2(

)3(

)4(

فيترجمتهانظرهـ.()136سنةمات.الفقيهالعدوياللهعبدأبو،القدوةالحجةالإمامهو

.5316/النبلاءأعلامسير

الجامعصاحبالترمذيغيروهو."الأصول"نوادرصاحبالترمذيبالحكيمالمعروفهو

نحومات."منهبدتهفوةلولا،وجلالةومواعظحكم"له:الذهبيالحافظقال.الصحيح

13943/النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظرهـ.32(0)سنة

"من".:المطبوعفي

انظر.للهجرةومئةعشرةبضعسنةتوفي.الهذلياللهعبدابوالعابد:القدوةالإمامهو

.5301/النبلاءأعلامسيرفيترجمته
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القلب!سليميا،اللهعافاك:معناهأنبعضهمعنالشمرقنديحكىاو]

.؟لهمأذنتلم

قلبهينشقأنعليهلخيفلهؤ(أذنت)صلم:بقولهع!يمالنبيئبدأولو:قال

ثم،قلبهسكنحتىبالعفوأخبرهبرحمتهتعالىاللهلكن،الكلامهذاهيبةمن

؟الكاذبمنعذرهفيالصادقلكيتبينحتىبالتخلفلهمأذنتلم:لهقال

لب.ذيعلىيخفىلامااللهعندمنزلتهعظيممنهذاوفي

قال.)1(القلبنياط-غايتهمعرفةدون-ينقطعمابهوبرهإياهإكرامهومن

ذلك،منوحاشاه،الايةبهذهمعاتبع!يمالنبيئأنالىناسذهب:)2(نفطويه

لقعدوالهميأذنلملوانه[تعالى]اللهأعلمهلهمأذنفلمامخئراكانبل

لهم.الإذنفيعليهحرجلاوأنه،لنفاقهم

نفسه،المجاهدالمسلمعلىيجب-:الله-رحمهالفضلأبوالقاضيقال

وفعله،قولهفيالقرانبأدبيتأدبأن،خلقهالشريعةبزمامالرائض)3(

الدينيةالادابوروضة،الحقيقيةالمعارفعنصرفهو،ومحاوراتهومعاطاته

المنعم،الأربابربمنالسؤالفيالعجيبةالملاطفةهذهوليتأمل،والدنيوية

وكيف،الفوائدمنفيهاماويستثير)4(،الجميععنالمستغني،الكلعلى

ذنب.ثمكانإن،الذنبذكرقبلبالعفووآنس،العتبقبلبالإكرامابتدأ

قليلا(شثاإلتهوترتحنكدتلقذثئتئلثانمالوولؤلا:تعالىوقال

74].:[الإسراء

بعد]السلام[عليهمالأنبياء[تعالى]اللهعاتب:المتكلمينبعضقال

)2(

)3(

)4(

الأصل:هامشوعلى(.الوسيط)المعجمالرئتينإلىالقلببهعفقغليظعردتى:نياط

."القلببهغلفعرق:"النياط

فيهـومات2(4)4سنةولد.محمدبنإبراهيمالاخباريالعلامةالنحويالحافظالإمامهو

15.75/النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظرهـ.)323(سنة

المذلل.

."ويستثر":المطبوعوفي.يظهر:يستثير
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انتهاءأشذبذلكليكون،وقوعهقبلالسلامعليهنبيناوعاتب،الزلات

العناية.غايةوهذه،المحبهلشرائطومحافظة

إليه،يزكنأنوخيفعليهعتبهماذكرقبلوسلامتهبثباتهبداكيفانظرثم

وكرامته.تامينهتخويفه)8/ب(طيوفي،براءتهعتبهأثناءففي

ولبهنيكذبونثلالمحإنهميقولونالذىليحزنكإئ!لغلمقد!و:تعالىقولهومثله

.33]:الأنعامأتححدون(اللهلايتالظدين

ولكننكذبكلاإنا:ع!ي!اللنبيجهلأبوقال:عنهاللهرضيعليقال-22

ئايتالظابينولبهنيكذبونثلافاضهم):تعالىاللهفأنزل،بهجئتمانكذب

.33]:[الانعام(1()ئححدونالله

السلامعليهجبريلفجاءه،حزنقومهكذبهلماع!!صالنبيأنوروي-23

،صادقأنكيعلمونإنهم:فقال"قومي"كذبني:قال؟يحزنكما:فقال

.)2(الاية][تعالىاللهفأنزل

،السلامعليهلهتعالىتسليتهمن،المأخذلطيفمنزعالايةهذهففي

مكذبينغيروأنهم،عندهمصادقأنهعندهقرربأن،القولفي]ابهوالطافه

الأمين،-النبوةقبل-يسمونهكانواوقد،واعتقاداقولابصدقهمعترفون،له

لهمالذمجعل)4(ثم،الكذببسمةنفسهارتماض)3(التقريربهذافدفع

تححدون(اللهلايتالطدينولبهن!الو:تعالىفقال،ظالمينجاحدينبتسميتهم

.33]:[الأنعام

الطلم،حقيقةالاياتبتكذيببالمعاندةوطوقهم،()الوصممنفحاشاه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

شاكرأحمدوالعلامة،2315/المستدركفيالحاكموصححه،)6403(الترمذيأخرجه

028(.)برقمالمصنفوسيعيده.525/التفسيرعمدةفي

."أجده"لم:)33(المناهلفيقال

.(الوسيط)المعجموأقلقهعليهاشتد:كذامنارتمض:ارتماض

.""الرب:كلمةالناسخأثبتفوقها

.والعارالعيبمنوبرأهنزههأي:الوصممنفحاشاه
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بها)وجحدوا:تعالىكقوله،أنكرهثمالشيءعلمممننيكونإنماالجحدإذ

.]41:النملأ(وعلؤاظلماأنفسهموآشتيقنتها

ولقدم!]:أتعالىبقولهالنصرووعده،قبلهعمنذكرهبماوانسهعزاهثم

أدئةل!تمبذلولانصرلاأنحهتمحتئوأوذواكذبواماعكفصبرواقتلثمنرلمملسثكذ

.3]4:نعامالأ1(أتمرسلينىئبامنكجأولقد

كاذبا.يجدونكلا:فمعناه،)1(بالتخفيفام!لا]يكذبونك(قرأفمن

.كاذبإنكيقولونلا:)3(والكسائي،الفراء)2(وقال

يثبتونه.ولا،كذبكعلىيحتخونلا:وقيل

يعتقدونلا:وقيل.الكذبإلىينسبونكلا:فمعناهبالتشديدقرأومن

كذبك.

الأنبياءجميعخاطبتعالىاللهأن،بهتعالىاللهوبر،خصائصهمنذكرومما

داود!يا]!موسى[يا!)4(إبراهيميا!نوحيا!ادميا:تعالىفقال،بأسمائهم

أيهايا!الرسولأيهاياإلأ:هويخاطبولم!يحيىيازكريا!يا!عيسىيا

المدثر!ايهايا!المزملأيهايا!النبيئ

)1(

)2(

)3(

الرابعالفصل

قدرهبعظيمتعالئقسمهفي

.72]:[الحجر(يعمهونسكر3لنىإنهملعقركميه:تعالىاللهقال

حياةبمدة-جلاله-جلاللهمنقسمأنههذافيالتفسير)9/أ(أهلاتفق

.العشر(القراءاتفي)المبسوطوالكسائينافعقراءةهذه

هـوله)702(سنةالحجبطريقمات.النحوي،الأسديزيادبنيحيىالعلامةالإمامهو

.0/1181النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر.سنةوستونثلاث

أحرملكسا؟،بالكسائيالملقب،الأسديحمزةبنعلي:والعربيةالقراءةشيخالإمامهو

.9131/النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر.سنةسبعينهـعن()918سنةمات،فيه

.المطبوعفييردلم"إبراهيم"يا:قوله
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.الاستعماللكثرةفتحتولكنها،العمرمن،العينضموأصله،ع!يم!محمد

وحياتك!:وقيل!وعيشك:وقيل!محمديا!ئكوبقا:ومعناه

اللهأرضيعباسابنقال.والتشريفالبروغاية،التعظيمنهايةوهذه

منعليه-اكرمنفسابرأوما،ذراوما،]أتعالىاللهخلقماعنهما]:

.غيرهأحدبحياةأقسمتعالىاللهسمعتوما،ع!يممحمد

لات؛ء!ي!هـصحسم!غيرأ!رجياةتعالىالفهأقسمماالجوزاء)1(:أبووقال

.عندهالبريةأكرم

.]1،2:يسألآياتا(00.الحيهصانواثقرةجيس):لىتعاوقال

:أقوالعلى(يسم!معنىفيالمفسروناختلف

عند"لي:قال]أنهأع!يمالنبيعنرويأنه:مكيئ،محمدأبوفحكى-42

.له)2(اسمان،(و)يس()طه:منهاأنذكرأسماء"عشرةربي

أنه-تعالىالله-رحمهالصادقجعفرعن،السلميالرحمنعبدأبووحكى

ع!يم.لنبيهمخاطبة!سيديا:أراد

!و.محمداأراد!إنسانيايس():عباسابنوعن

تعالى.اللهأسماءمنوهو،قسمهو:وقال

)1(

)2(

سنةالجماجميومقتلوالعباد.العلماءكبارمنتابعي،البصرياللهعبدبنأوسهو

4.371/النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظرهـ.)83(

منتفسيرهفيمردويهوابن،الدلائلفينعيم"أبو)35(:رقمالمناهلفيالسيوطيقال

عن،ضعيفوهو،وهببنسيفعن،وضاعوهو،التيمييحيىأبيطريق

المودودتحفةفيالجوزيةقيمابنالعلامةوقال.62(1)برقمالمصنفوسيعيده"الطفيلأبي

فغيرع!ي!النبيأسماءمنو)طه()يس(أنالعواميذكرهما"واما:بتحقيقيص)39(

صاحب،عنائرولا،مرسلولا،حسنولا،صحيححديثفيذلكليس،صحيح

.ونحوها"و)الر((وه!حم)آلم(مثلالحروفهذهوإنما
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!إنسانيا:وقيل!رجليا:وقيل!محمديامعناه:قيل:)1(الزجاجوقال

محمد!يا:(يس):)2(الحنفيةابنوعن

والأرضالسماءيخلقأنقبلبهتعالىاللهأقسمقسم(يس!ه:كعبوعن

إنكبيآلحكيووأتقرةان!ه:قال!ثم.المرسلينلمنانك!محمديا:عامبألفي

.3]،2:[يس(المرسلينلمن

منفيهكان،قسمأنهفيه(وصح)،ع!ي!أسمائهمن)4(أنهقدر)3(فإن

بمعنىكانوإن،عليهالاخرالقسمعطفالقسمفيهويؤكد،تقدمماالتعظيم

[الله]أقسم.بهدايتهوالشهادة،رسالتهلتحقيقبعدهاخرقسمجاءفقدالنداء

مستقيمصراطوعلى،عبادهإلىبوحيهالمرسلينلمنإنهوكتابهباسمهتعالى

الحق.عنعدولولا،فيهاعوجاجلاطريقأي،إيمانهمن

إلاكتابفيبالرسالةأنبيائهمنلأحدتعالىاللهيقسملم)6(:النقاشقال

مافيه.سئد!ياأنه:قالمنتأويلعلى-وتمجيدهتعظيمهمنوفيه،له

.فخر]")7([ولاآدمولدسيد"أنا:السلامعليهقالوقد-25

االلد()9/ب(بهذاصتماوأنت6مأللدبهذاأقسمالآ:تعالىوقال

2].،1[البلد:

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

ذلك.فيخلافهـعلى)311(سنةمات.زمانهنحوي.البغداديمحمدبنإبراهيمهو

4/1.036النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر

وهياليمامةسبيمنأمه.التابعينكبارمن.طالبأبيبنعليالإمامبنمحمدهو

هـعلى)08(سنةوماتبكر،أبوفيهماتالذيالعامفيولد.الحنفيةجعفربنتخولة

.4011/النبلاءأعلامسيرفيمطولةترجمةله.ذلكفيخلاف

.فرض:قذر""ومعنى."قزر":المطبوعفي

."بين":المطبوعفي

ثبت.:""صحومعنى.""وضح:المطبوعفي

سنةوماتهـ.)266(سنةولدالموصليالحسنبنمحمدالقراءشيخ،المف!رالعلامةهو

15573/السيرفيترجمتهانظرهـ.)351(

فخر.ولا:قولهبدونهريرةأبيحديثمن)2278(مسلمأخرجه
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مكي.حكاه،منهخروجكبعدفيهتكنلماذابهأقسملا:قيل

لكحلأو4.حلامحمد!يابهوأنتبهأقسمأي؛زائدة(لا(:وقيل

التفسيرين.علىفيهفعلتما

مكة.:هؤلاءعندبالبلدوالمراد

حيا،فيهبمكانكشرفتهالذيالبلدبهذالكنحلفأي:الواسطيوقال

المدينة.:يعني،متتاوبركتك

وأنت!و:تعالىقولهيصححهبعدهوما،مكيةالسورةلأن؛أصحوالأول

.2]:[البلد(أللدبهذاصئما

]3:[التين(الامباللدوهذا!و:تعالىقولهتفسيرفيعطاءابنقولونحوه

.كانحيثأمانكونهفان،بهاوكويهفيهابمقامه][تعالىاللهامنها:قال

؛عامفهوادمأراد:قالمن[و]3]:[البلدولد(وماووالم):تعالىقالثم

،!محمدإلىاشار!-اللهشاءإنفهي)1(-ولدوماإبراهيمهو:قالومن

موضعين.-فيالسلام-عليهبهالقسمالسورةفتتضمن

.]1،2:لبقرةا[(!هلارشاآتكتنب!ذالكلصا):لىتعالوقا

وعنوعنه.بها[تعالى]اللهأقسم،أقسائمالحروفهذه:عباسابنقال

ذلك.غيرفيهاغيره

جبريل.:واللام.تعالىاللههو:الألف:التسترياللهعبدبنسهلوقال

.السلامعليهمامحمد:والميم

الله:معناهوجعل،سهلإلىينسبهولم،السمزقنديالقولهذاوحكى

يحتملالأولالوجهوعلى،فيهريبلاالقرانبهذامحمدعلىجبريلانزل

اسمهقران)2(فضيلتهمنفيهثم،فيهريبلاحقالكتابهذاأنالقسم

.تقدممانحو[باسمه]

)1(

)2(

.المطبوعفيتردلم،لمافهي"كلمة

"فضيلة".:المطبوعفي
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بقؤةأقسم:]1:[قأتمجد(وآتقرءانقى!ال!:تعالىقولهفيعطاءابنوقالى

لعلؤفيهذلكيؤثرولموالمشاهدةالخطابحملحيث!وا[محمد]حبيبهقلب

حاله.

محيطجبل:وقيل[تعالى].دئهاسمهو:وقيل.للقراناسمهو:وقيل

.هذاغيروقيل.بالارض

إنه1]::[النجم(هوىإذا)وألنجوتفسير:فيمحمدبنجحفروقال

منانشرحميوهوى()1(:،[!ي!]هـور!لب)ا!جم(::و!ال،صوومحص!

.الأنوار

الله.غيرعنانقطع:وقالى

]1،2[الفجرعشلا(ولالألحوالفخر!و:تعالىقولهفىعطاءابنوقالى

.أ(1/)0الإيمانتفخرمنهلأن[ع!ي!]محمد:الفجر

الخامسالفصل

عندهمكانتهليحقق،-لهجذهتعالئ-قسمهفي

وللاخرة!،قكومارلبنودعكما!سبىإذاواللوالضئه):اسمهجلقالى

ثاوىجيتيما!بهذكالتم!فزضىرئبثيعطيلثولسوف6،ألأوكمنلكضتر

فلاالشايلواما5لقهرفلاالتيصفأمابيفاغنىعايلأووجدكأ-صنئفهدىلمضاووجمدك

هذهنزولىسببفياختلف]1،11:[الضحى(فحدثرثكبنحمةوأماأ:،ننهر

.لسورةا

فيامرأم!فتكلصت،بهنزللعذرالليلقيامع!النبيتزككان:فقيل-26

.)2(بكلامذلك

)1(

)2(

.المطبوعفيتردلم،""هوىكلمة

الله.عبدبنجندبحديثمن(151)7917/ومسلم،(1)125البخاريذلكأخرج
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هذه)1(فنزلت،الوحيفترةعندالمشركونبهتكلمبل:وقيل-27

.(2)ةلسورا

اللهكرامةمنالسورةهذهتضمنت:اللهرحمهالفضلأبوالإمامالقاضيقال

:وجوهستةاياهوتعظيمه،بهوتنويهه،لهتعالى

!والل)وألضئ:اتعالى]بقولهحالهمنبهاخبرهعمالهالقسم:الأول

.)3(المبرةدرجاتأعظممنوهذا،الضحىوربأي.(سبىإذا

؛(وماقكرفيماوئحك):تعالىبقولهلديهوحظوتهعندهمكانتهبيان:الثاني

.اصطفاكانبعداهملكما:وقيل.أبغضكوماترككما:أي

يأ:()4سحاقإابنقال،(ألأولتمنلكضتنوللأخرة):تعالىقوله:الثالث

الدنيا.كرامةمنأعطاكمماأعظماللهعندمرجعكفيمالك

لكخيوالمحمودوالمقامالشفاعةمنلك(ادخزت)ماأي:سهلوقال

الدنيا.فيأعطيتكمما

فتر!+!و.رلبثيعطيثولسؤف):]تعالىأقوله:الرابع

فيالإنعاموشتات،السعادةوأنواع،الكرامةلوجوهجامعةايةوهذه

.والزيادة،الدارين

.الاخرةفيوالثواب،الدنيافي)6(بالفلجيزضيه:اسحافابنقال

والشفاعة.الحوضيعطيه:وقيل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.المطبوعفيتردلم"هذه":كلمة

وانظر".صحيححسن"حديث:وقال)3345(الترمذيعندجندبحديثفيهذاورد

.28(0)2البخاري

الصحة.علامةوفوقها""للنبوة:زيادةالأصلهامشعلى

انظر.بعدهاويقالهـ.()015سنةمات.والسيرالمغازياهلإمامإسحاقبنمحمدهو

.733/النبلاءاعلامسيرفيترجمته

يخبأ.النفيسالشيءوهي،الذخيرةمن"ذخرت"ما:المطبوعفى

الأصل.هامشمنانتهى.والظفرالفوزوهو،المصدروبالفتح.الاسمبالضم:الفلج

77



أرجىالقرانفيايةليس:قالانهلمج!لا،النبيآلبعضعنوروي-28

النار)1(.أمتهمنأحديدخلأنعفي!اللهرسوليرضىولا،منها

بقيةفيقبلهآلائهمنوقزره،نعمهمنعليهتعالىعده)2(ما:الخامس

التفاسير،اختلافعلىبهالناسهدايةأو،لههداهماإلىهدايتهمن؛السورة

والغنى،القناعةمنقلبهفيجعلهبماأو،اتاهبما)3(اللهفأغناه؛لهمالولا

إليه.واواه،عفه)4(عليهفحدبويتيما

إليه.فاواكب(0/1)لك()مثاللا:يتيما:وقيل.اللهإلىاواه:وقيل

بكواوى،عائلابكوأغنى،ضالأبكفهدىيجدكألم:المعنى:وقيل

حالفييهملهلم-التفسيرمنالمعلوم-علىوأنه،المننبهذهذكره،يتيما

،)8(قلاهولا)7(،ودعهولا،بهمعرفتهوقبل،ويتمه،6وعيلته،صعره

واصطفائه!اختصاصهبعدفكيف

وإشادة،بنشره)9(،بهشزفهماوشكره،عليهنعمتهباظهارأمره:السادس

شكرمنفإن]؛11:الضحىأ(فحدثرثكبنعمةوأما!الو]:[تعالىبقولهذكره

لأمته.عائم،لهخاصقوهذا؛بهاالحديثالنعمة

عنينطقوماآمغوىوماصاحبكؤضلما5هوىإذاوالنجو!الو:تعالىوقال

بالافقوهو)!"ننأفاشتوئمرؤذو!ألقوىشديدعلو!يوحىوحم!إلاهوإن5بمأقوى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

منالفردوسمسندفيالديلميوأخرجه،موقوفأعليعن"الحلية"فينعيمأبوأخرجه

.()43رقمالفاهل/مرفوعاحديثه

.""عدده:المطبوعوفي.ذكره:()عذه

.المطبوعفييردلم،""الله:الجلالةلفظ

له.ورق،عليهعطف:عليهحدب

مال"."لا:نسخةفي

.وفقره:وعيلته

.اختارهمنذتركهماأي:ودعهولا

أحبه.منذأبغضهماأي:قلاهولا

.المطبوعفيتردلم،""به:كلمة
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ما!أوكأماعتدإكفاؤحم!جأد!أؤقؤستنقابف!ن!قمدكدناثم!الأعك

فياتمنم!سذلضعند!اخرئنزلةرإهولقدجيرىما!أفتمزونهبئرأئمااتفؤادكذب

ءايتمنرأىلقد!فئوماالبصرراخما!يغمثئماآلسدزهيغمثىإذ!ات!وىجنةعندها

.]81-1:النجما(الكبزى+رئه

منها،معروفةبأقاويل(!وابخو]:أتعالىقولهفيالمفسروناختلف

.القرانومنها،ظاهرهعلىالنجم

محمد.قلبهو:وقال؛السلامعليهمحماأنه؛محمدبنجعفروعن

ألثاقب(الجم!ألطارقماأ.رنكومآ!بىألطارقوالممما):]تعالىاقولهفيقيلوقد

السلمي.حكاه؛!ي!محمدأيضاهناالنجمان-3]1:الطارقا

وأقسم،العذدونهيقفماالعد)1(وشرفهفضلهمنالآياتهذهتضمنت

وأنه،تلافيماوصدقه،الهوىعنوتنزيهه،المصطفىهدايةعلىاسمهجل

.القوىالشديدوهوالسلامعليهجبريل-اللهعن-اليهأوصلهيوحىوحي

المنتهى،سدرةإلىوانتهائه،الإسراءبقصةفضيلتهعنتعالىأخبرثم

مثلعلىنبهوقد.الكبرىربهآياتمنرأىوأنه،رأىفيمابصرهوتصديق

.الإسراءسورةأولفيتعالىهذا

منوشاهده،الجبروتذلكمن-السلام-عليهكاشفه"2(ماكانولما

أدناهسماعبحملتستقلولا،العباراتبهتحيطلاالملكوتعجائب

فقال؛التعظيمعلىالدالةوالكنايةبالايماء)3(تعالىعنهرمز،العقول

.(أؤكأماءعتدإكفأؤحئ):]لىتعا[

وهو،والإشارةبالوحيوالبلاغةالنقدأهليسميهالكلاممنالنوعوهذا

0الإيجازأبوابأبلغعندهم

)1(

)2(

)3(

.أعدادوجمعه.لمادتهانقطاعلادائماي:عد2ما:يقال.الشيءفيالكثرة:العذ

.""به:زيادةالمطبوعفي

."بالإيماءة":المطبوعفي
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تفصيلعنالأفهامانحسرتالكبزى+(رئهءالتمنرأىلقد):تعالىوقال!

.الكبرىالاياتتلكتعيينفيأ(1/)1الأحلاموتاهت،أوحىما

علىالاياتهذهاشتملت:اللهرحمهالفضلأبوالإمامالقاضيقال!

هذافيالافاتمنوعصمتها،السلامعليهجملتهبتزكيةتعالىاللهإعلام

وجوارحه:ولسانهفؤادهفزكى،المسرى

عنينطقوما!و:بقولهولسانه.(لرأخماالفؤادكذبما):بقوله()1قلبهفز!

.طعئ(وماالبمعرراخمام!:بقولهوبصره.(االوى

(!،ع!عسإذاوألل)2(6!ص!الكلشا!ار!،بالح!سأقثممفلا!الو:تعالىوقال!

أننأميهزثمفطاج6سنئمكيناتعزسذىعندقؤقيذى!سنئكرورسوللق!لإن!جننفسإذاوالضبح

بفؤلهووما!عبضنيهزاتغيتبعلىهووما!اتمبينبالأفقرءا!ؤ،ولقذبمخؤنصاحبكووما

.]52-51:التكويرأ(زجوشتطق

مرسله.عندكريمأي:(كريمرسول!لقول!م!إنه.أقسماي:(أقسمم!لا

منالمنزلةمتمكنأي:(ميومكين،الوحيمنحملهماتبليغعلى:(قوةمالوذي

على!وأمين(:السماء.فيأيثم(:ميومطاع،عندهالمحلرفيع،ربه

الوحي.

فجميع!.محمد--هناالكريمالرسول!:وغيره)3(عيسىبنعليقال!

له.هذاعلىبعدالأوصاف

إليه.الأوصاففترجع،السلامعليهجبريلهو:غيرهوقال!

صورته.فيجبريلرأى:وقيل.رئهرأى:قيل.محمدايعني:(راهم!ولقد

)1(

)2(

)3(

.المطبوعمنوالمثبت،""وقلبه:الأصلفي

فوقوهي،البصرعنوتختفي،نهاراتخنس،السيارةبالكواكب:الكئسالجواربالخنس

.(لمخلوفالقران)كلماتالأفقتحتمغيبهافيوتستترتكنسثمليلاوتظهر،الافق

هـعن)384(سنةمات.والكلاموالنحوواللغةالتفسيرفيصنف،معتزلينحويعلامة

.16533/النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر.سنة)88(
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بالضاد)2(قرأهومن.بمتهم:أي،بظنين()1(الغيبعلىهو)وما

عليهلمحمدوهذه،وبعلمهبحكمهوالتذكير،بهبالدعاءببخيلهوما:فمعناه

.باتفاقالسلام

وانك!بمخشنرفيبنغمةألتماو%ي!طرونوماوالق!لتم!:تعالىوقال

بملمفتونأبإليي3%ولتصرونفستبصرجعظيصظقلعكوإنك5مضنونعترلاخرا

لؤودوا)رنج!المكذبينتطعفلا!بآئمقتدينأغدموهوسبي!ءعنضلبمنأغدمهورثبإن

معتدلقخترمناج!(نجميومشالمهماؤ!(مهينصلافصتطغولا!فيذهمؤتتذهن

قاهءايخنناعلتهتتكإذا5وبنينمالذاكانأن!عزيخوللثذبغدعتلي!أثيي

.]1،61:القلم[(الخزطومىعلىسنسمو!لاولمجتأأشطير

مماالمصطفىتنزيهعلىقسمهعظيممنبهأقسمبماتعالىاللهأقسم

-محسنابقولهأملهوبسط،وآنسه،لهوتكذيبهم،بهالكمرة3عمصته

.]2:القلم[(بمخخونربكبنغمةأنتما):-خطابه

ثم؛المحاورةفيالادابدرجاتوأعلى،المخاطبةفيالمبرةنهايةوهذه

عد،يأخذهلا،منقطعغيروثواب،دائمنعيممنعندهلهبماأعلمه

.3]:[القلممضنودز(لاتجراغيرلكوان!و:][تعالىفقال؛عليهبهيمتنولا

للتمجيد،تتميماذلكوأكد،إليهوهداه،هباتهمنمنحهبماعليهأثنىثم

قيل:.]4:[القلم(عظيوظقلعكوإنك!:][تعالىفقال!التأكيد؛بحزفي

الله.إلاهمةلكليس:وقيل.الكريمالطبع:وقيل.الإسلام:وقيل.القران

وفضله،نعمهمنإليهأسداهلماقبولهبحسنعليهأثنى:الواسطيقال!

الكريم،اللطيففسبحان)11/ب(الخلقذلكعلىجبلهلأنه؛غيرهعلىبذلك

فاعله؛علىأثنىثم،إليهوهدىللخيريسرالذي،الحميدالجوادالمحسن

)2(

)3(

بالضاد:)بضنين(:الباقونوقرأ.ويعقوب،والكسائي،عمبرووابيكثيرابنقراءةوهي

.(464:صمهرانلابنالعشرالقراءاتفيالمبسوط)

.،الكلمةاوالايةهذهأي:قرأها"":المطبوعوفي.اللفظهذاأي:()قرأه

عاتبته.:غمصته
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قولهمعنسلاهثيم!إفضالهوأوسع)1(!نوالهأغمرما،سبحانه"عليهوجازاه

نئولتصرونفستبصر!وبقولهوتوعدهم،)2(عقابهممنبهوعدهبماهذابعد

بآئمفتدين(أغلموهوسبي!ءعنضلبمنأغلمهورئبإن6بمبرأتمفتونبإليكم

7].،5:القلمأ

متوثيا،معايبهوعد،خلقهسوءوذكر،عدوهذمعلىمدحهبعدعطفثم

فيهالذمخصالمنخصلةعشرةبضعفذكر"لنبيهومنتصرا،بفضلهذلك

36بممهينصلآ!نىصتطغولا!؟يمفيذهنوتلؤتذهنودوانىااتمكذبينتطعفلا):بقوله

ماصلذاكانأن!،زنيوذللثبعدعتلنئاشصمغدلقخنرفناج6يمنجميوفشالمهماؤ

.]8،51:لقلما1(لاؤ!تأهـأسنطيرقاءايتناعلئهتشكذاإ!وبنين

بقوله:بواره)4(وخاتمة،شقائه)3(لتمامالصادقبالوعيدذلكختم3

لنفسه،نصرتهمنأتئملهاللهنصرةفكانت].16:القلمأ(الحزطو2على)سنسمو

.مجدهديوانفيوأثبت،ردهمنأبلغعدوهعلىتعالىورده

السادسالفصل

السلامعليهجهتهفيتعالئقولهمنوردمافي

أوالاكراالشفقةمورد

.]1،2:أطه(لتشقئانآنقرةعليكأنزتامآ!طهمالو:لىتعاقال

وقيل:،للهاسمهو:وقيل،السلامعليهأسمائهمناسم(:مالوطه:قيل

.لمعانمقطعةحرو!تهي:وقيل!إنسانيا:وقيل!رجليامعناه

)1(

)2(

)3(

)4(

.عطاءهأعمما:نوالهأغمرما

علامةوعليها"عقابهم"فوقهاوأثبتالناسخعليهاضربثم،"عقباهم":الأصلفي

الصحة.

"بتمام".:نسخةفي

.ودثارههلاكه:بواره
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والهاء.الوطءمنأمرهو:وقيل!هادييا!طاهريا:أراد:الواسطيوقال!

نفسكتتعبولا،بقدميكالارضعلىاعتمد:أي.الارضعنكناية

.(لتشقئآلقرةانأنزلاعلعكمآميو:لىتعاقولهوهو،(1)واحدةقدمعلىبالاعتماد

الليل.وقياموالتعبالسهرمنيتكلفهع!مالنبيكانفيماالآيةنزلت

واحد،وغير،الرحمنعبدبنمحمد:اللهعبدابوالقاضيأخبرنا-92

رذابوحدثنا:قال!؛نقلتأصلهومن،إجازةالباجيالوليدأبيالقاضيعن

الشاشيخزيمبنإبراهيمحدثنا،الحمويمحمدابوحدثنا:قال!،الحافظ

عن،جعفرأبيعن،القاسمبنهاشمحدثنا،حميدبنعبدحدثنا:قال!

ورفع)2(واحدةرجلعلىقامصلىإذاع!ي!النبيكان:قال!؛أنسبنالربيع

أنزتنامآ)محمد!يا،الارضطأ:يعني(ميوطه:تعالىاللهفأنزل!؛الأخرى

والمحؤتالأرضظقممنتترللا!يخشئلمننذ!زهإلالتشقئانانقرةا()12/عليك

.]2،4:طها()3(اثعلى

المعاملة.وحسنالإكراممنكلههذافيبماخفاءولا

لحققسماجعلتأو،قيلكماالسلامعليهأسمائهمنطه(!ال!جعلناوإن

قبله.بماالفصل

نفسكبضفلعفكمال!:تعالىقولهوالمبرة()الشفقةنمط)4(منهذاومثل

لذلكنفسكقاتل:اي6]:الكهفأأسفا(ائحدشابهذايؤمنواتؤانءاثرهتمعك

جزعا.او،غيظاأو،غضبا

33]:الشعراءا(مؤمينيكونواالآنقسكبخلعكمال!:ايضأتعالىقولهومثله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."المفسرينأكثرقول"وهو:الأصلهامشعلى

.القاريشرحفيولاالرياضنسيمفيولاالمطبوعفيتردلم،""واحدة:كلمة

المناهلفيالسيوطيقالمرسلا.تفسيرهفيحميدبنعبدحديثمنالمصنفاسنده

."عباسابنعننحوهواخرح...مردويهابناخرجهعليعنموصولاذلك"ورد:(44)

.نوع:نمط

.والقاريالخفاجيوشرح،المطبوعفيتردولم،""والرحمة:زيادةالأصلفي

83



.(4:الشعراءا(خضعينالاأغنقهتمفظلتءايةفياقنعليهمنترلىدنمثأإن!و:قال

إناكفتنك!اتممثركينعنوأعرضتومر!افأضدع!اله:تعالىقولهالبابهذاومن

أئكنخلىولمذ!يعلموتءاخرفسؤفإلهااللهءتححلونالذجمت!أتم!تهزءجمت

.]49،79:الحجرأ(يقولونبماصذركيضحيق

مامنهوسخروابالذكلففحماققتكقنبرسلأشنهزئولقد!و:تعالىوقوله

.]01:نعام[الأ(ي!نهزءونبهء!انوا

المشركين،منيلقىماعليهوهون،ذكربما)1(تعالىاللهسلأه:مكيئقال

قبله.بمنحلمابهيحلذلكعلىتمادىمنأنوأعلمه

قتالق(منرسل!بتفقذلكذبوكوإنمالو:تعالىقولهالتسليةهذهومثل

4(.[فاطر:

أؤساحرقالواإلازسولرفنقتلهممنألذينأتماكذلكمالو:تعالىقولههذاومن

ص"وي!

52].:[الذارياتمجؤن!هو

قبله،لأنبيائهمومقالهاالسالفةالأممعنبه)2(اخبرهبما([تعالىاللهعزاه

أولليسوأنه،مكةكفارمنبمثلهمحنتهعن)3(بذلكوسلاه؛بهمومحنتهم

عنهتم(فؤذ!وتعالىبقولهعذرهوأبان،نفسهطيبثم،ذلكلقيمن

54]؛:[الذاريات(بملووأشتفمآ)؛عنهمأعرض:أي54]:[الذاريات

حملت.ماوإبلاغبلغتماأداءفي:أي

اصبر:أي]48:[الطور(باغيننافإنكرفيصلحكوواضحبر!و:تعالىقولهومثله

ونحفظك.نراكبحيثفإنك،أذاهمعلى

المعنى.هذامنكثيرةايفيبهذا][تعالىاللهسلأه

)1(

)2(

)3(

.المطبوعفييردلم،"تعالى"الله:قوله

."أخبر":المطبوعفي

"من".:المطبوعفي
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السابعالفصل

قدرهعظيممنالعزيزكتابهفيبهتعالئاللهأخبرمافي

رتبتهوحظوةالأنبياءعلئمنزلتهوشريف

ثصوحكمة!ضمنءاتئتحملمحاالنبتناللهوصميثقأضذو!!):تعالىقوله

لكخذعكوأضذتمءأقررتضقالولتنصرنهربهع!لتؤمننمعكخلمامصدقرسول!غء.

.8]1:عمرانالشهدين([المنمعكموأنافاشهدواقالأقررنألواقاإض!ر3

لملمضلع!!محمداتعالىاللهاستخص)12/ب(:القابسيالحسنأبوقال

:المفسرونقال؛الايةهذهفيذكرهماوهو،به)1(أبانه،غيرهيؤيه

عليهوأخذونعته!2(محمدالهذكرالانبيايبعثفلم،بالوحيالميثاقاللهأخذ

به.ليؤمننأدركهإنميثاقه

بعدهم.لمنيبينوهأنميثاقهمويأخذ،لقومهيبينهأن:وقيل

المعاصرينالكتابلأهلالخطاب(:جاءكم)ثم:تعالىوقوله

لمحمد!.

فمنآدممننبيااللهيبعثلم:عنهاللهرضيطالبأبيبنعليقال-03

بهليؤمننحي--وهوبعثلئن،محمد!شي!فيالعهدعليهأخذالابعده

قومه.علىبذلكالعهدويأخذ،ولينصرنه

واحد.وجهغيرمنفضلهتضمنتايفي،وقتادة)3(السديعنونحوه

وموسىوإبرهيمنوجومنومنفميثقهمألنبتنمنأضذناوإذ):تعالىاللهقال

.7]:لأحزابا[ميثماظيظا(منهموأضذناعصيمابقوعيسى

)1(

)2(

)3(

به.ميزه:بهأبانه

وصفته.:ونعته

يهم،"صدوق:حجرابنقال.مفسرإمام،كريمةابيبنالرحمنعبدبنإسماعيلهو

.5264/النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظرهـ.()127سنةمات"بالتشيعورمي
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وأؤحئنآحبعدهمنوألنبتقلؤحإكأؤحئنآكمآليكإأوحتنآإئآ!م!:لىتعاوقال!

وهرونويولشوأيؤبوعيمئلاشباطوأولعقوبوإشحقوإسمعيلإبرهيصإلى+

نقصقحهتمئئمورسث!قتلمنعلتكقصقحنهخقذ!ورسث!زبوراددا!وءاتيناوسلئفبئ

أدلهعلىللئاسلـلاليهونومنذرينمبشرين!رسا؟تليماموسئالله3طمعلئث

صصءصص.كلصءومصو

أنزلهإليائثأنزلبمالخهدأدلهلبهن!صكيماعسفياأدئهوكانالرسلبعدحجة

صصصبموص!ء!ط

.]631،661:النساء([1()شه!داباللهكفئ!هدونلملـكةواستمهء

بهبكى)2(كلامفيقال!أنهعنهاللهرضيالخطاببنعمرعنوروي-31

اللهعندفضيلتكمنبلغلقد!اللهرسول!يا،وأميأنتبأبي:فقال!،!صاالنبي

ميثقهمألبتنمنو!ذأضذنا):فقال!،أولهمفيوذكرك،الأنبياءاخربعثكأن

ظيظا(ميثمامتهموأضذناصشيمابقوعيممىوموسىوإتنهيمنوحوممطومخف

7].:[الأحزاب

يودونالنارأهلأنعندهفضينتكمنبلنيلقد!اللهرسول!ياوأفيأنتبابي

وأطغناأدئهأطغنائيتنآ):يقولونيعذبونأطباقهابينوهمأطاعوكيكونواأن

.]66:لأحزاب[ا()3(ألرسولا

واخرهم،الخلقفيالانبياءأول"كنت:قال!!م!النبيإن:قتادةقال!-32

.وغيرهنوحقبلهنامقدماذكرهوقعفلذلك،")4(البعثفي

)1(

)2(

)3(

)4(

الصحيح.وهو:قلت.شهيدا":التلاوة":فوقهاالناسخوأثبت،"وكيلا":الأصلفي

.""بكىبدل""زكى:المطبوعوفي.رثىأي:بكى

."أجده"لم:(الصفا)47مناهلفيالسيوطيقال

فيرجبابنالحافظوأورده،الطبقاتفيسعدابنمرسلا:قتادةحديثمنأخرجه

الحسن،عن،قتادةروايةمنالطبراني"خرجه:وقالص)23(!النبيسيرةفيمجالس

حاتمأبيابن:هريرةأبيحديثمنأيضأوخرجه."أشبهوالمرسلمرفوعاهريرةأبيعن

أسنىفيالحوتقال.الدلائلفينعيموأبو،الأخلاقمكارمفيلالوابن،التفسيرفي

برقموسيأتي".ضعيفبشيربنوسعيد،مدلسالوليدبنبقية"فيهص)017(:المطالب

.553/القديروفيض،2(0)39الظمانوموارد،)837(الحسنةالمقاصدوانظر.()637
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الذكر)1(فيلتخصيصه-السلام-عليهنبيناتفضيلهذافي:السمزقنديقال

اخرهم.وهو،قبلهم

كالذر.ادمظهرمنأخرجهمإذ،الميثافعليه[تعالى]اللهأخذ:المعنى

ط

بعضه!ورفعأدئه!طممنفنهبمبعفقعكبعضحهمفضلناألرسملظك!مالو:لىتعاوقال

أقض!مااللهشاولواتقدكطبروحوأيخدنهأنبينتمرلواننعيممىوءاتينادرجت

.]532:لبقرةا[آختلفوا(ولبهنلبيتتاتهصجامابعدمنمابعدهممننذينا

]532:[البقرة(درجتأ(بعفحهص)13/ورفعمالو:بقولهأراد:التفسيرأهلقال

وظهرت،الغنائملهوأحلت،والاسودالاحمرإلىبعثلانه؛ع!ي!امحمدا

وقدإلاكرامةاوفضيلةأعطيالانبياءمنأحدوليس،المعجزاتيديهعلى

مثلها.!أمحمدأعطي

وخاطبه،بأسمائهمالانبياءخاطبتعالىاللهأنفضلهومن:بعضهمقال

.(الرسولايهاو)يا(النبيأيها)يا:فقال،كتابهفيوالرسالةبالنبوة

شيعنهءمن!وإت):تعالىقوله-فيالكلبيعنالسمرقنديوحكى

شيعةمنإنأيمحمد؛علىعائد!الهاءأن83]-:[الصافاتلابزهيو(

مكيئ.عنهوحكاه،الفراءوأجازه.ومنهاجهدينهعلىأي؛لابراهيممحمد

.السلامعليهنوحمنهالمراد:وقيل

الثاعنالفصل

عليهبصلاتهخلقهتعالئاللهاعلاآفي

بسببهالعذابورفعهلهوولايته

33]؟:[الانفال(فيهموأنتليعذبهمأدله!اتومامالو:تعالىاللهقال

منبقيمنفيهاوبقي،مكةمن!ي!النبيخرجفلما.بمكةماكنت:أي

.33]:الانفال[(ي!تغفرونوهئممعذبهثمأدلهكاتوما!و:نزلالمؤمنين

."بالذكر":المطبوعفي(1)
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أليما(عذابامنهؤكفرواالذجمتلعذتأتزليوا!الهـلؤ:قولهمثلوهذا

25].:[الفتح

طوهمأنتعلموهملوفؤمئتوفساءمؤ!ونرجالم)ولؤلا[تعالى]:وقوله

فلما]52:الفتحألمجثمآ!منرختهءفىاللهلعذخلعفوبغيرمعزهيممنهوفتصجبكم

أبينمنوهذا.34]:الأنفالأ(أدئهيعذبهملهوالأوماميو:نزلتالمؤمنونهاجر

!يم.مكانتهيظهرما

بينبعدهأصحابهكونثم،كونهبسببمكةأهلعنالعذاببه)1(ودرأ

عليهم،المؤمنينبتسليط[اللهلمعذبهممنهممكةخلتفلما،أظهرهم

وأموالهم.وديارهمأرضهموأورثهم،سيوفهمفيهموحكم،إياهموغلبتهم

آخر.تأويلأيضاالايةوفي

،[قال]:عليهبقراءتي-الله-رحمهعليأبوالشهيدالقاضيحدثنا-33

يعلىأبوحدثنا:قالا،الصيرفيالحسينوأبو،خيرونبنالفضلابوحدثنا

محبوبمحمدبنحدثنا،ال!نجيعليأبوحدثنا،الحرةزوجابن

ابنحدثنا،وكيعبنسفيانحدثنا،الحافظعيسىأبوحدثنا،المروزي

عن،يوسفبنعبادعن،مهاجربنإبراهيمبنإسماعيلعن،نمير

الله"أنزل!:اللهرسولقال)13/أ(:قال؛أبيهعن،موسىابيبنبردةأبي

معذبهمأدلهءتومافيهموأنتلحعذبهمأدله!اتوما):لأمتيأمانينعليئ

.الاستغفار")2(فيهمتركتمضيتفاذا33]:[الأنفال(لمجتحتغفرونوهئم

للعدين(رتهةإ،ازسلئفوما:مالوتعالىقولهمنهونحو

.]701:[الأنبياء

)1(

)2(

دفعه.:أي،"ودرأتهم(:نسخةفي

غريب."حديث:وقال)8203(سننهفيالترمذيعيسىأبيطريقمنالمصنفأسنده

الصغيرالجامعفيالسيوطيلضعفهورمز".الحديثفييضعفمهاجربنوإسماعيل

موقوفاهريرةأبيعنالشيخوأبو،موقوفأعباسابنعنحاتمأبيابنورواه.)2722(

.نحوه
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.البدعمن:قيل.")1(لأصحابيأمان"أنا:السلامعليهقالاو]34-

والفتن.الاختلافمن:وقيل

سنتهدامتوما،عاشماالاعظمالامانهو!ي!الرسول:بعضهمقال

والفتن.البلاءفانتظرواسنتهأميتتمحاذا،باقفهوباقية

صلواءامنواأثذفييأيهاالنبئعلىيصحلونوملـ!تهألئهإن):تعالىاللهوقال

بصلاته!ونبيهفضلتعالىالله)2(أبان56]:الأحزابأ(تممتليماوسلمواعليه

عليه.والتسليمبالصلاةعبادهوأمر،ملائكتهبصلاةثم،عليه

عليهقولهتأولالعلماءبعضأن)3(فوركبنبكرأبوحكىاوقد-35

تعالىاللهصلاةفيأي؛هذاعلى")4(الصلاةفيعينيقرة"وجعلت:السلام

لهومناالملائكةمنوالصلاة]القيامةيومإلىبذلكالأمةوأمرهوملائكتهعليئ

رحمة.وجل][عزاللهومن،!دعا

.يباركون:يصلون:وقيل

والبركة.الصلاةلفظبين-عليهالصلاةعلمحين-!ي!النبيفرقوقد

عليه.الصلاةحكموسنذكر

نأ1]:[مريم()!هيعصحروفتفسيرفيالمتكلمينبعضوذكر

أدلهألتسم!]:أتعالىقال،لنبجه]أتعالىاللهكفايةأي،)كاف(منالكاف

)1(

)2(

)3(

)4(

وسيورده،لاصحابي"أمنةأنا"بلفظالأشعريموسىأبيحديثمن2531()مسلمأخرجه

)964(.برقماللفظبهذاالمصنف

اظهر.:أبان

سنةتوفي.فوركبنالحسنبنمحمد:المتكلمينشيخ،الصالح،العلامة،الإمامهو

17214/النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظرهـ.4()60

وغيره787/والبيهقي،)3482(يعلىوأبو،3128/وأحمد،761/النسائيأخرجه

الحا!ظإسنادهوجود،الذهبيوأقره2016/الحاكموصححه،مالكبنأنسحديثمن

،146،)145برقمالمصنفوسيعيده.السيوطيوتبعهحجر،ابنوحسنه،العراقي

.)203
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صزطاويهديك!:قال،أله]هدايته:والهاء36].الزمر:أ(عئدب!ف

:الأنفالا-(بنصرهأيذكأثذىهو!و:قال،لهتأييده:والياء2]:الفتحأف!تقيما!

.67]:المائدةا(ألناس!منيعصمثوأدئه!الو:قاللهعصمته:والعين.62]

ألنبئ(علىيصحقونومب!تهاللهإن):قال؛عليهصلاتهوالصاد:

]56:الأحزاب1

أتمؤضمةيئوصخلحوجتريلمؤلعههوألئهفانعلثهتطهراوان!و:تعالىوقال

!ال!وصالح.وليه:أي)مولاه(4]:التحريمأ(ظهيزذلكبغدوالملححة

وعمر.،بكرأبو:وقيل.الملائكة:وقيل.الأنبياء:قيل(المؤمنين

.ظاهرهعلىالمؤمنون:وقيل.علي:وقيل

التاسعالفصل

ع!ي!اكراماتهمنالفتحسورةقضمنتهمافي

تاخروماذنجثمنتقذممااللهوئغفرلكنفبينافتحالكفـخناإئا):تعالىاللهقال

أنزلائذىهو!حعنىلزانضرااللهويخصركأخأبمف!تقيماصرطاويهديكعلتكنعمتهووشؤ

الئهوكانوالارك!الئ!مؤتجنروولئه!!نهغخإيمئاليزدادوأاتمؤمنينقلوبفىالشكيم!

ويفرفيهاخ!دينآلاتهرتخعهامنتخرىجنئخواتمؤمنتألم!مينليذضل!محيمالجما

واقمثركينوأقتفمتافتفقينويعذ%دبرأعظيمافؤزاأللهعندلكذ؟نسياتهتمعنهؤ

وأعذو!ضعلتهؤاللهوغضبالسعدابقعلتهمألسوءظفباللهالظانب%وأ!مثركنت

إنآ)*!يمصكيماع!يزااللهوكانوألأزض!ألسمؤثجنولمويئه؟أصيراوساءتلهؤبهنو

و!سبحؤوتوقروهوتحزروو-ورسولهلاللهلتؤمنوا!عونذيراوصمراشئهداازسقئك

أيديهم(فوقألثهيدألثهيبايعوتإنمايبايعونكأئذلفإن!وأصيلابتره

.]أ1،0:الفتحا

تعالى،اللهعندمنزلتهوكريم،عليهوالثناءفضلهمنالاياتهذهتضمنت

باعلامه-جلالهجل-فابتدأ؛إليهالانتهاءعنالوصفيقصرما،لديهونعمته

كلمتهوعلو)14/أ(عدوهعلىوغلبته،بظهورهالبئنالقضاءمنلهقضاهبما
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.يكونوماكانبمامؤاخذغير،لهمغفوروأنه،وشريعته

لك.مغفورإنك:أي،يقعلموماوقعماغفرانأراد:بعضهمقال

،غيرهإلهلا،عندهمنوكل،للمغفرةسبباالمنة]اللهأجعل:مكيوقال

فضل.بعدوفضلا،منةبعدمنة

)1(.عليكتكبرمنبخضوع:قيل2]:الفتحأ(عليكنغمتووشضميو:قالثم

والطائف.مكةبفتح:وقيل

عليهنعمتهبتمامفأعلمه؛لكويغفروينصركالدنيافيذكركيزفع:وقيل

،ذكرهورفع،لهوأحبهاعليهالبلادأهموفتح،لهعدوهمتكبريبخضوع

العزيز،النصرونصره،والسعادةالجنةالمبلغالمستقيمالصراطوهدايته

وبشارتهم،قلوبهمفيجعلهاالتيوالطمأنينةبالسكينةالمؤمنينأمتهعلىومنته

وهلاك،دذنوبهموالستر،عنهموالعفو،العظيموفوزهم،بعدلهمبما

منقلبهم.وسوء،رحمتهمنوبعدهمولعنهم،والاخرةالدنيافيعدوه

ورسولهءبأدئهئتؤمنوا!ونذيراومبشراشهداأزسلتكإنا!:قالثم

محاسنهفعد)2(9]،8:الفتحأ(وأصيلابرةو!مجحوهو!توفروهوتحزروه

لهم.الرسالةبتبليغه،لنفسهأمتهعلىشهادتهمنوخصائصه

.بالمغفرة:وقيل.بالثوابلامتهومبشرا،بالتوحيدلهمشاهدا:وقيل

.بالعذابعدؤهومنذرا

اللهمنلهسبقتمن[ع!ي!]بهثم،باللهليؤمنالضلالاتمنمحذرا:وقيل

تعظيمه.فييبالغون:وقيل.ينصرونه:وقيل.يجلونهأي؛ويعرروه.الحسنى

.يعظموه)3(أي؛ويوقروه

)1(

)2(

)3(

.المطبوعمنوالمثبت،"لكتكبر"الأصلفي

.المطبوعمنوالمثبت،"فعدد":الأصلفي

.المطبوعمنوالمثبت،""يعظمونه:الأصلفي
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هذاأنوالأظهروالأكثر،العزمن:بزايين()1()تعززوه:بعضهموقرأ

محمد!.حقفي

تعالى.اللهإلىراجعفهذا؛()وتسبحوه:قالثم

الفتحمن؛مختلفةنعمالسورةهذهفيع!ي!للنبيجمععطاء:ابنقال

وتمام،المحبةأعلاممنوهي،والمغفرة،الإجابةأعلاممنوهو،المبين

الولاية،أعلاممنوهي،والهداية،الاختصاصأعلاممنوهي،النعمة

والهداية:،الكاملةالدرجةإبلاع:النعمةوتمام،العيوبمنتبرئة:فالمغفرة

.المشاهدةإلىالدعوةوهي)14/ب(

واقسم،حبيبهجعلهأنعليهنعمتهتماممنمحمد:بنجعفروقال

فيوحفظه،الأعلىالمحلإلىبهوعرج،غيرهشرائعبهونسخ،بحياته

لهوأحل،والأحمرالأسودإلىوبعثه،طغىوماالبصرزاغماحتىالمعراج

،بذكرهذكرهوقرن،آدمولدوسيد،مشفعاشفيعاوجعله،الغنائمولأمته

التوحيد.ركنيأحدوجعله،برضاهورضاه

يعني:(أيديهمفوقاللهيدالمحهيايعوتإنمايبايعونكاتذجمتإن):تعالىقالثم

.إياكببيعتهماللهيبايعونإنماأي؛الرضوانبيعة

ثوابه.:وقيل،اللهقوة:قيل.البيعةعند:يريد(أيديهمفو!تىاللهيد)

وتأكيد،الكلامفيوتجنيس،استعارةوهذه،عقده:وقيل.منته:وقيل

ع!.المبايعشانوعظم.إياهبيعتهملعقد

إذرمثتوما!أدلهولكفتقتلوهخفلغ):تعالىقولههذامنيكونوقد

وهذا،المجازبابفيالأولكانوإن؛]17:الأنفال1(رمنأدلهولكىرميت

ورميه،فعلهخالقوهو،اللههوبالحقيقةوالراميالقاتللأن،الحقيقةبابفي

حيثالرميةتلكتوصيلالبشرقدرةفيليسولأنه،ومسبب!عليهوقدرته

حقيقة.لهمالملائكةقتلوكذلك،عينيهتملألممنمنهميبقلمحتى،وصلت

.شاذةقراءةوهي()1
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اللفظومقابلة،العربيالمجازعلىانها:الاخرىالآيةهذهفيقيلوقد

بالحصباءوجوههمرميتإذأنترميتهموما،قتلتموهمما:اي؛ومناسبته

منكانتالرميمنفعةإنأي،بالجزعقلوبهمرمىاللهولكن،والتراب

بالاسم.وأنتبالمعنىوالراميالقاتلفهو؛اللهفعل

العاشرالفصل

عليهكرامتهمنالعزيزكتابهفيتعالئاللهأظهرهمافي

ذلكمنبه][اللهخصهوماعندهومكانته

قبلذكرناهفيماانتظمماسوى

)سبحان(:سورةفيالإسراءقصةمن)2(تعالىنضه!ا(ماذلكمن

ومشاهدته)15/أ(وقزبهمنزلتهعظيممنالقصةعليهانطوتوماو)النجم(

العجائب.منشاهدما

ألناس!(منيغصمث)وأدئه:[تعالى]بقولهالناسمنعصمتهذلكومن

ؤأيقتلوكاؤليثبتوككفرواألذينبكيضكروإذ):]لى[تعاوقوله.]67:ئدة[الما

.3]0:لانفال![اضئرالمرين(واللهاللهويمكرويضكرونيخرجوك

اثنينثاف!فرواالذينأخرجه!!أدلهفقذنصوهننصروهلاإ):وقوله

اللهفأفزلمعناأدلهإتتخزنلالص!جهءلقولىإذأئغارفهماإد

ألذلى!لمةوجعلترؤهالمبجخو،وأجدلملجه!ينت!

.]04:[التوبةعنىلبنمحيمص(واللههـاتيااللهو!لمةألسفك!فروا

وخلوصهملهلكهتحزبهمبعدأذاهممنالقصةهذهفيعنهنهاللهدحوما .)3(.

طلبهعنوذهولهم،عليهمخروجهعندأبصارهمعلىوالاخذ،أمرهفينجيا

)1(

)2(

)3(

"قصه".:المطبوعفي

"في".:المطبوعفي

."رفع":المطبوعفي
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عليه.السكينةونزول،الآياتمنذلكفيظهروما،الغارفي

والسير.الحديثأهلذكرهماحسب،)1(مالكبنسراقة36-وقضة

الغار)2(.قصةفي37-

.)3(الهجرةوحديث-38

تإ!واغرلربكفصل!الكوثرأ!خئفإنآ):تعالنقولهومنه

.3]-1:لكوثرا[لاثتر(اهوشانئث

فينهر:وقيل.حوضهو)الكوثر(:.أعطاهبماوجلعزاللهأعلمه

.الكثيرةالمعجزات:وقيل.الشفاعة:وقيل.الكثيرالخير:وقيل.الجنة

المعرفة.:وقيل.النبوة:وقيل

هوشانـثإت!:][تعالنفقال،قولهعليهورد،عدوهعنهأجابثم

المفردأو،الذليلالحقيروميهالابتر(:.ومبغضكعدؤكأي(؛الأتتر

فيه.خيرلاالذيأو،الوحيد

.]87:لحجرا[(لعظيمآوأتقرءاتالمحثاقثنسبعاءانيتكولقذ):لنتعالوقا

.القرانأم:(العظيم)والقران.الاولالطوالالشور:المثانيالسبع:قيل

السبع:وقيل.سائره:العظيموالقران.القرانأم:المثانيالسبع:وقيل

مثل،وضرب،وإنذار،وبشرى،ونهي،امرمن،القرانفيما:المثاني

العظيم.القراننباواتيناك،نعموإعداد

اللهبل:وقيل)4(.ركعةكلفيتثنىلانهامثانيالقرانأئمسميت:وقيل

)1(

)2(

)3(

)4(

،عازببنالبراءحديثمن19(02/)90ومسلم،)8093(البخاريرواهاسراقةقصة

مالك.بنأنسحديثمن193(و)1.نفسهسراقهحديثمن093()6والبخاري

الصديق.بكرأبيحديثمن)2381(ومسلم،)2293(البخاريرواهاالغارقصه

أنس،حديثمنو)1193(،عائشةحديثمن)5093(البخاريرواهالهجرةحديث

.عازببنالبراءحديثمن(002)9مسلمورواه

.صلاةكلفيتكررأي
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.الانبياءسائر)2(دونلهوادخرها)1(،ع!ي!لمحمداستثناها][تعالى

فيه.تثنىالقصصلأن:مثانيالقرآنوسمي

،والنبوة،الهدى:كراماتبسبعأكرمناك:المثانيالسبع:وقيل

والسكينة.،والتعظيم،والولاية،والشفاعة،والرحمة

ولعتهئمإلخهمفزلماللناسلتبينالذتحرإلكوأنزتنا!و:تعالىوقال

.44]:[النحليعفكروت!ه!

.]82:[سبأ(وصنذيرابشيراسللناإلا!افةأرسفئكوما):وقال

مقثل!ائذىجميعا!!مأللهرسولإقالئاسررجأيهاقل):لىتعاوقال

ألذ!ألأعىالنبىورسول!بالته!امنواويميتيخىءهولاإإلهلاوالأزف!ألسمؤت

قال]581:[الأعراف(تهتدوتلعل!غوأتبعوهءو!لمتهبأدلهيؤمف

خصائصه.من)15/ب(فهذه-:اللهرحمه-القاضيالفقيه

التم(لببقؤمهءبلسانإلارسولمنأزسئاوما):تعالىوقال

كافة.الخلقإلىع!محمداوبعث،بقومهمفخصهم]4:[إبراهيم

.والأيم!ود")3(لاحمراالئ"بعثت:السلامعليهقالكما-93

.]6:لأحزاب[ا(أف!هئموأزوجهؤأنفسهممنباتمؤصمنينأؤكالنبى!و:تعالىوقال

أمرمنفيهمأنفذهما:أي(أنفسهممنباتمؤيرمنينم!أؤك:التفسيرأهلقال

.عبدهعلىالسيدحكميمضيكماعليهمماضفهو

)1(

)2(

)3(

.ذخيرةجعلهاأي."وذخرها":المطبوعفي

.المطبوعفيتردلم،"سائر":كلمة

مجمعفيالهيثميالحافظقال.الخدريسعيدأبيحديثمنالاوسطفيالطبرانيرواه

"وبعثت:بلفظجابرحديثمن52()1مسلموأخرجه.حسن""إسناده:8926/الزوائد

جميع:والأسودبالاحمروأراد.)335(البخاريفيالحديثوأصل.وأسود"أحمركلإلى

العالم.
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النفس.رأياتباعمنأولى5أمراتباع:وقيل

عليهمنكاحهنحزم؛كالأمهات()1الحرمةفيهن:أي(أضهحهتموأزؤ!رم!

.الاخرةفيأزواحلهولأنهن،وخصوصيةلهتكرمة؛5بعد

المصحف.لمخالفتهالانبهيقراولا.لهم)2(ابوهو:قرىءوقد-04

كنلتمماوعفمربروالحكمةالكتبعلتفأدئهوأنزل):تعالى][اللهوقال

.]311:لنساءا[(عظيماعلئكاللهفضحلوكاتتعلهم

الواسطيوأشار.الأزلفيلهسبقبما:وقيل.بالنبوةالعظيمفضله:قيل

عليهما.اللهصلى،موسىيحتملهالمالتيالرؤيةاحتمالإلىإشارةأنهاإلى

)1(

)2(

والتعظيم.الاحترام:()الحرمة

القاضيردهاوقدكعب".بنأبيعنمسندهفيراهويهابن"أخرجها)52(:المناهلفي

.وغيرهالخفاجيقالكماشاذةقراءةوهي.ترىكماعياض
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الثافيالبأب

وقرانه،وخلقاخلقاالمحاسنله!اتعالىاللهتكميلفي

نسقافيهواللنيويةينيةاللالفضائلجميع

جملتفاصيلعنالباثحماا!ج!]،الكريمالنبيلهذا!المحبأيهااعلم

دنيويضروري:نوعانالبشرفيوالكمالالجلالخصالأنالعظيمقدره

يحمدماوهو؛دينيومكتسبالدنيا؛الحياةوضرورة)1(الجبلةاقتضته

.)2(زلفى]اتعالىاللهإلىويقرب،فاعله

يتمازجماومنها.الوصفينلاحديتخلصمامنها:أيضافنينعلىهيثم

ويتداخل.

مثل،اكتسابولااختيارفيهللمرءليسفما:المحضالضروريفأما

وصحة،عقلهوقوة،صورتهوجمال،خلقتهكمالمن:جبلتهفيكانما

وشرف،حركاتهواعتدال،وأعضائهحواسهوقوة،لسانهوفصاحة،فهمه

من،إليهحياتهضرورةتدعوهمابهويلحق؛أرضهوكرم،قومهوعزة،نسبه

وجاهه.وماله،ومنكحه،ومسكنهوملبسه،ونومهغذائه

التقوىبهاقصداذابالأخروية)16/أ(الاخرةالخصالهذهتلحقوقد

)1(

)2(

الخلقة.:الجبفة

والمنزلة.القربى:الزلفى
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وقوانين،الضرورةحدودعلىوكانت،طريقهاسلوكعلىالبدنومعونة

الشريعة.

من:الشرعيةوالاداب،العليةالأخلاقفسائر:الاخرويةالمكتسبةوأما

والزهد،،والعدل،والشكر،والصبر،والحلم،والعلم،الدين

،والمروءة،والحياء،والشجاعة،والجود،والعفة،والعفو،والتواضع

،والمعاشرة،الادبوحسن،والرحمة،والوقار،)1(والتؤدة،والصمت

الخلق.حسنجماعهاالتيوهي،وأخواتها

لبعض)3(الجبلةواصل،)2(الغريزةفيهوماالاخلاقهذهمنيكونوقد

منفيهيكونأنبدلاولكنه،فيكتسبها،فيهتكونلاوبعضهم.الناس

تعالى.اللهشاءإنسنبينهكما)4(شعبةالجبلةأصلفيأصولها

؛الاخرةوالدار،تعالىاللهوجهبهايردلمإذادنيويةالاخلاقهذهوتكون

فياختلفواوان،السليمةالعقولأصحابباتفاقوفضائلمحاسنكلهاولكنها

وتفضيلها.حسنهاموجب

فصل

])5(!ك!ي!محمدنبيافيوالكمالالجلالخصالاجئماع[فيئ

مناالواحدووجدنا،ذكرناهما)6(والجلالالكمالخصالكانتاذا

وأ،نسبمنإما-عصركلفيلهاتفقتإن-اثنتينأومنهابواحدة7يشر!

يعظمحتى،سماحةأو،شجاعةأو،حلمأو،علمأو،قوةأو،جمال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

العجلة.وتركالتأني:"و"التؤدة.للناسوالمحبةالودإظهار:أي."والتوذد":نسخةفي

والسجية.الطبيعة:الغريزة

الخلقة.:الجبلة

قطعة.:شعبة

.عنديمنزيادةحاصرتينبينما

.""والجمال:المطبوعفي

.قدرهويعظم،منزلتهتعلو:يشرف
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1(اثرلأالقلوبفيبذلكبالوصفلهويتقزر،الأمثالباسمهويضرب،قدره

منقدربعظيمظنكفما،)2(بوالرمم،خوالعصورمنذوهو،وعظمة

،مقالعنهيعترولا،عديأخذهلاماإلىالخصالهذهكلفيهاجتمعت

النبوةفضيلةمن،المتعالالكبيربتخصيصإلاولاحيلةبكسبينالولا

،والقرب،والرؤيةوالإسراءوالاصطفاء،والمحبةوالخلة،والرسالة

والدرجة،)4(والفضيلة،)3(والوسيلة،والشفاعة،والوحي،والدنؤ

الاحمرإلىوالبعث،والمعراج،والبراق،(المحمود)والمقام،الرفيعة

ولدوسيادة،والأممالانبياءبينوالشهادة،بالانبياءوالصلاة،والاسود

،العرشذيعندوالمكانة،والنذارة،والبشارة،الحمدولواء،ادم

الرضاوإعطاء،للعالمينورحمة،والهداية2()16/والامانة،ثم)6(والطاعة

تقدمعماوالعفو،النعمةوإتمام،القولوسماع،والكوثر،والسؤل

النصر،وعزة،الذكرورفع،الوزر)8(ووضع،الصدروشرح،وتأخر)7(

والسبع)9(،والكتاب،الحكمةوايتاء،بالملائكةوالتأييد،السكينةونزول

اللهوصلاة،اللهإلىوالدعاء،الامةوتزكية،العظيموالقران،المثاني

الإصر)01(ووضع،اللهأراهبماالناسبينوالحكم،والملائكةاتعالى]

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.(الوسيط)المعجممنزلة:أثرة

بالية.عظامأي:(بوال)رمم.ماضيةأزمانأي:(خوال)عصور

وأرجو":والسلامالصلاةعليهقال.اللهعبادمنلعبدإلاتنبغيلاالجنةفيمنزلة:الوسيلة

عميرو.بناللهعبدحديثمن)384(مسلمرواه.هو"أناأكونأن

.59(2/الباري)فتح.الأخلاقسائرعلىالزائدةالمرتبةأي:الفضيلة

".الشفاعةالمحمودبالمقامالمرادأنعلى"والأكثر:الجوزيابنقال:المحمودالمقام

.259/الفتح:وانظر

.هناك:ثم

.تأخر"وما":نسخةفي

.لمخلوفالقرانكلمات:انظر.والرسالةالنبوةأعباءحملوتسهيلتخفيف:الوزرووضع

."والحكمةالكتابوإيتاء":المطبوعفي

.قبلنا"منالذينعلىحملتهكماإصراعليناتحملولا"ربنا:التنزيلوفي.الثقل:الإصر
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،الجماداتوتكليم،دعوتهوإجابة،باسمهوالقسم،عنهموالأغلال!

أصابعه،بينمنالماءونبع،الصموإسماع،الموتىوإحياء،)1(والعجم

والنصر،الاعيانوقلب،الشمسورد،القمروانشقاق،القليلوتكثير

وإبراء،الحصاوتسبيح،الغماموظل،الغيبعلىوالاطلاع،بالرعب

بعلمهيحيطولا،)2(محتفليحويهلاماإلى،الناسمنوالعصمة،الالام

منالاخرةالدارفيلهأعدماإلى،غيرهإلهلا،بهومفضلهذلكمانحهإلا

والزيادة،والحسنى،السعادةومراتب،القدسودرجات،الكرامةمنازل!

الوهم.أدانيهادونويحارالعقول!دونهاتقفالتي

فصل

ع!ي!])3(الخلقيةصفاته[في

الناساعلى!أنهبالجملةالقطععلىخفاءلا-:اللهأكرمك-قلتإن

ذهبتوقد،وفضلامحاسنوأكملهمواكرمهم)4(،محلأوأعظمهم،قدرا

منعليهاأقفأنإلىشؤقني،جميلامذهباالكمال!خصال!تفاصيلفي

عتفصيلا.أوصافه

وحبك-حبيالكريمالنبيهذفيوضاعف،وقلبكقلبياللهنور-فاعلم

الخلقةجبئةوفي،مكتسبةغيرهيالتي،الكمال!خصالالىنظرتإذاأنك

الأخبارنقلةبينخلافدونمحاسنهابشتاتمحيطا،لجميعهاحائزاوجدته

القطع.مبلغبعضهابلغقدبل؛لذلك

الاثارجاءتفقد،حسنهافىأعضائهوتنالسب،وجمالهاالصورةأما

بذلك.الكثيرةوالمشهورةالصحيحة

)1(

)2(

)3(

)4(

البهيمة.وهي،عجماءجمع:العجم

به.عني:بالأمراحتفل:محتفل

.عنديمنزيادةحاصرتينبينما

.المطبوعفييردلم:""وأكرمهم:قوله
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.علي)1(حديثمن-!اا

أ(.)17/.)2(مالكبنوأنس-42

.)س!(هريرة!رأبي-3!ا

.()4عازببندرالبراء-44

.()المؤمنينأموعائشة-45

.)6(هالةأبيوابن-!ا6

.)7(جحيفة!رأبي-47

.)8(سمرةبن!رجابر-48

.معبد)9(وأم-!ا9

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

وأحمد،)6(الشمائلوفى،3638(،)3637السننفىالترمذياخرجهعليئحديث

"هذا:الترمذيوقال)7037(.والبغوي،037(،)936يعلىوأبو،1/98،101

و)375(وو)285()61(برقممنهطرفوسيأتي.بمتصل"إسنادهليسريبش!نحديث

و)381(.038(و))377(

.)2347(ومسلم،)3547(البخاريرواهمالكبنأنسحديث

(21)18حبانابنوصححه،2035/وأحمد،)3648(الترمذيرواههريرةأبيحديث

تخريجه.استوفيناوهناك،موارد

.)2337(ومسلم،35(435،15)9البخاريرواهعازببنالبراءحديث

وقال.)3635(ماجهوابن،()1755والترمذي،)4187(داودأبورواهعائشةحديث

الوجه.هذمنغريبصحيححسنحديثهذا:الترمذي

تخريجه.وهناك)374(برقمالمصنفسيذكرههالةأبيبنهندحديث

.)2343(ومسلم،354(4)البخاريرواهجحيفةأبيحديث

.)3647(والترمذي،)9233(مسلمرواهسمرةبنجابرحديث

فيالحاكموصححه،خالدبنحبيشحديثمن،)4037(البغويرواهامعبدأمقصة

شرحعلئتعليقهفيالأرنؤوطشعيبالشيخوقال،الذهبيووافقه،01-39/المستدرك

السكنوابنشاهينابنإلئالخصائصفيالسيوطينسبتهوزاد."قويحسن"حديث:السنة

:وقال58-655/الزوائدمجمعفيالهيثميالحافظوذكره.نعيموأبيوالبيهقيمندةوابن

من=927-8278/أيضاالهيثميذكرهثم."أعرفهملمجماعةاسنادهوفيالطبراني"رواه

101



.()1عباسوابن-05

معيقيببنومعرض-15

)3(.الطفيلوأبي-52

.خالد)4(بنوالعذاء-53

)2(

فاتك.بن-وخريم54

أزهر)6(كانع!ج!انهمن،وغيرهم()حزامبنوحكيم-55

(الأشفار)01أهدب)9(أشكل،)8(أنجل،أدعج)7(،اللون

)1

)2

)3

)4

)5

)6

)7

)8

)9

البخاريونسبه،المدينييحيىبنالعزيزعبدوفيهالطبراني"رواه:وقال،سليطحديث

ابنوقال.أيضأ"مجاهيلوفيه،منهفالعجب،صدوق:الحاكموقال،الكذبإلىوغيره

بعضأ".بعضهايشدطرقمنمرويةمشهورة"وقصتها:3/166والنهايةالبدايةفيكثير

.129(،126،378،)95برقممعبدأمقصةمنطرفأالمصنفوسيورد

وذكره،)95(برقموالدارمي،)14(الشمائلفيالترمذيأخرجهعباسابنحديث

بنالعزيزعبدوفيه،الأوسطفيالطبراني"رواه:وقال8927/الزوائدمجمعفيالهيثمي

".ضعيفوهوثابتأبي

مندةابنالىوعزاه)2305(الغابةأسدفيالاثيرابنذكرهمعيقيببنمعرضحديث

نعيم.وابي

.8028/الزوائدمجمعوانظر،234(0)مسلمأخرجهالطفيلأبيحديث

وفيهالطبراني"رواه:وقال8281/الزوائدمجمعفيالهيثميذكرهخالدبنالعداءحديث

."أعرفهملممن

وفيهالطبراني"رواه:وقال8278/الزوائدمجمعفيالهيثميذكرهحزامبنحكيمحديث

.وثق"وقد،الجمهوروضعفه،الزهريمحمدبنيعقوب

.922(/11الاصول)جامع.النيرالبياض:والزهرة،الالوانأحسنوهو،مستنير:أزهر

.922(/11الأصول)جامع.سوادهاشدة:العينفيالدعج:أدعج

حسن.معالعينواسع:أنجل

.()النهاية.محبوبمحمودوهو،حمرةعينيهبياضفي:أشكل

.(الاصول)جامع.مستطيلكثيرأجفانهشعرالذي:الاشفاراهدب
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كث،الجبينواسع،الوجهمدور،أفلج)4(،أقنى)3(،أزج)2(،)1(أبلج

المنكبين،عظيم،الضدرواسع،والصدرالبطنسواء،صدرهتملأ،اللحية

)7(الكفينرجما،والأسافل)6(،والذراعين()العضدينعبل،العظامضخم

ربعة،)01(المسربةدقيق،المتجرد)9(انور،)8(الأطرافسائل،والقدمين

ذلكمعاو])13(،المترددبالقصيرولا)12(،المائنلالطويلليس،القد)11(

اذا،الشعر)14(رجل،ع!ي!طالهالاالطولإلئينسبأحايماشيهيكنفلم

تكلماذا،1()الغمامجمامثلوعن،البرقسنامثلعنافتزضاحكاافتز

ليس،عنقاالناسأحسن،)16(ثناياهمنيخرجكالنوررئي

.()النهاية.مسفره،الوجهمشرقأي:أبلج(

النهاية.وامتداد/طرفهفيطولمعالحاجبفيتقوس:الزجج:أزج(

)377(.برقمالاتيالحديثعقبالمصنفسيشرحها:أقنى(

.والرباعياتالثنايابينمافرجة:بالتحريكالفلج:أفلج(

الكتف.إلىالمرفقبينما:والعضد.العضدينضخمأي:العضدينعبل(

.والساقانالفخذان:ايأسافل(

واسعهما.:الكفينرحب(

ايأصابع.طويل:ايأطرافسائل(

الجسدمشرقكانأنه:يريد.وكثف،جسدهمنالثيابعنهجردماأي:المتجردأنور(

.()النهاية

)جامعالبطناخرإلئنازلأالصدروسطعلئالنابتالشعر:المسربة:المسربةدقيق1(

.(الأصول

والقصير.الطويلبينالقامةمعتدل:القذربعة(1

.الطولفيالمفرط:البائنالطويل(1

فيالمتناهيالمتردد:والقصير،المطبوعمنوالمثبتالمتردد"،"القصير:الأصلفي1(

القصر.

انظر.بينهمابل،السبوطةشديدولاالجعودةشديديكنلم!ك!شعرهأي:الشعررجل1(

النهاية.

لمجم!ر.أسنانهبياضبهشئه،البردهو:الغمامحب(1

وثنتان،فوقمنثنتان،الفممقدمةفيالتيالاربعالاسنانإحدىوهي.ثنيةواحدها:الثنايا(1

(.الوسيط)المعجمتحتمن
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)3(.الفحمضرب،البدنمتماسكمكلثم)2(ولابمطفم)1(

منأحسنحمراءحفةفيلمةذيمنرأيتما:]عازبأبنالبراءقال-56

.ع!يو)4(اللهرسول

منأحسنشيئارأيتما:عنهاللهرضيهريرةأبووقال-57

.(الجدر)فييتلألاضحكوإذا،وجههفيتجريالشمسكأن،ع!م!اللهرسول

الشيف؟مثل!وجههكان-:رجللهوقال-سمرةبنجابروقال-58

مستديرا!6(.وكان.والقمرالشمسمثلبل،لا:فقال

بعيد،منالناسأجمل-:بهوصفتهمابعضفي-معبدأموقالت-95

الذاكرونذكرهكلماتسليماوسلمعليهاللهأصلى)7(قريبمنوأحسنهوأحلاه

.]الغافلونذكرهعنوغفل

البدر)8(.ليلةالقمرتلألؤوجههيتلألأ:هالةابيابنحديثوفي-06

ومن،هابهبديهةراهمن:لهوصفهآخرفيعنهاللهرضيعليوقال-61

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

منوهو،الجسمالنحيف:وقيل،السمنالفاحش:وقيل،الوجهالمنتفخ:المطهم

.()النهايةالأضداد

.226(/11الأصول)جامعاللحمكثرةمعإلايكونولا،الوجهالمستدير:المكلثم

اللحم.خفيفاي:اللحمضرب

:اي.بالمنكبينألئمالذيالشعو:اللفة)2337(0ومسلم،)1095(البخاريأخرجه

قاربهما.

وأحمد(،1)15الشمائلوفي،)3648(السننفيالترمذي-الأخيرةالفقرةبدون-اخرجه

الأخيرةوالفقرة.الظمآنموارد21()18حبانابنوصححه)9364(والبغوي2،035/

برقممنهطرفوسيأتي.الرزاقعبدالإمامبرواية2(0940)الجامعفيراشدبنمعمررواها

الجدرانإلىيصلإشراقأيشرقالشريفوجههنورأنايالجدر(:في)يتلألا)49(.

الشمس.منذلكيكونكماالمقابلة

جامعفيالأثيرابنعزاهبينما.الشيخينإلئالمناهلفيوعزاه.(901)2344/مسلمرواه

أعلم.والله.البخاريدونمسلمإلئ11/024الأصول

.129(،378،)126برقموسيأتي،()94برقممعبدأمحديثتقدم

.(1)374/برقمتخريجهوسيأتي()46برقمتقذمهالةأبيبنهندحديث
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.(ا!])1مثلهبعدهولاقبلهأرلم:ناعتهيقول،أحبهمعرفةخالطه

بسردها.نطولفلا،مشهور!كثيرةصفتهبسطفيوالاحاديث

فيالكفايةفيهمماوجملة،فيهاجاءمانكت)2(وصفهفياختصرناوقد

عليهتقفلذلكجامعبحديثالفصولهذهوختمنا،المطلوبإلىالقصد

تعالى.اللهشاءإنهنالك

])3(ودمهوعرقهريحهوطيب!يالهنظافتهأفي

وعوراتالاقذارعنونزاهته،وعرقهريحهوطيب،جسمهنظافةوأما

ثم،غيرهفيتوجدلمبخصائصذلكفياللهخصهقد)17/ب(فكانالجسد

العشر)4(.الفطرةوخصال،الشرعبنظافةتضمها

.(")النظافةعلئالدين"بني:وقال-62

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

واصفه.:()ناعته.()النهايةوبغتةمفاجأةأي:()بديهة.(14)برقمتخريجهتقذم

.()48صشرحهاتقدم

.عنديمنزيادةحاصرتينبينما

!ر:!راللهرسولقال:قالتعائشةحديثمن)261(مسلمرواهاالعشرالفطرةخصال

،الأظفاروقص،الماءواستنشاق،والسواك،اللحيةوإعفاء،الشاربقص:الفطرةمن

:(زائدةأبي)ابنزكرياقال.الماءوانتقاص،العانةوحلق،الإبطونتف،البراجموغسل

وكغ:قال:قتيبةزاد.المضمضةتكونأنإلا،العاشرةونسيت:(شيبة)ابنمصعبقال

.الاستنجاء:يعنيالماءانتقاص

الإحياءتخريجفيالعراقيالفضلأبوالحافظ"قال)61(:رقمالمناهلفيالسيوطيقال

فان"تنظفوا:عائشةحديثمنحبانلابنالضعفاءوفي،هكذاأجدهلم)1/125(:

."الإيمانإلئتدعو"والنظافة:مسعودابنحديثمنالأوسطفيوللطبراني"نظيفالإسلام

نظيفالله"إن؟مرفوعاوقاصأبيبنسعدعنالترمذيروى:قلت.ضعيفوسندهما

هريرةأبيعنبسندهقزوينتاريخفيالرافعيوأخرج".أفنيتكمفنظفواالنظافةيحب

الاالجنةيدخلولن،النظافةعلئالإسلامبنىاللهفإناستطعتممابكل"تنظفوا:مرفوعا

".نظيفكل
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عمر.بنأحمدحدثنا:قالوا،واحدوغير،العاصيبنسفيانحدثنا-63

،سفيانابنحدثنا،الجلوديأحمدأبوحدثنا،الرازيالعباسأبوحدثنا

عن،ثابتعن،سليمانبنجعفرحدثنا،قتيبةحدثنا.[قال]مسلمحدثنا

ريحمنأطيبشيئاولا،ولامسكا،قطعنبراشممتما:قال،أنس

.ص!)1(اللهرسول

برداليدهفوجدت:قال؛خدهمسحغ!ي!!انه:سمرةبنجابروعن-64

.عطار)2(جونةمنأخرجهاكأنما،وريحا

يجديومهفيظلالمصافحيصا!،يمسهالمأوبطيبمسها:غيرهقال

بريحها.الصبيانبينمنفيعرفالصبيئرأسعلىيدهويضع؛ريحها

أمه)4(فجاءت،فعرقنطع])3(اعلىأنسدارفي!ي!رسولونام-65

فينجعله:فقالت؟ذلكع!عن]اللهارسولفسألها،عرقهفيهاتجمعبقارورة

.()الطيبأطيبمنوهو،طيبنا

يمزع!النبيئيكنلم:جابرعن،الكبيرتاريخهفيالبخاريوذكر-66

طيبه)6(.منسلكهأنهعرفإلااحدفيتبعهطريقفي

)7391(بلفظالبخاريأيضاوأخرجه:وقلت)0233(.مسلمطريقمنالمصنفاسنده)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

قريب.

الأصول)جامعويدخرهالطيبفيهايعدالتيهيالعطار(:)جونة)9232(.مسلمرواه

همزها.يتركوقدمهموزة:وجونة.25(11/1

.البساط:والنطع.والقاريالخفاجيشرحمنزيادةحاصرتينبينما

طلحة.أبيزوح،سليمأمهي:أمه

.أخرىبسياقة6281()البخاريورواه.أنسحديثمن233(1)مسلمرواه

عن:البابوفي.)67(برقموالدارمي،004-1993/الكبيرالتاريخفيالبخاريأخرجه

اسنادهوجود.الشيخوأبي،الأوسطفيوالطبراني،والبزار،)3125(يعلىأبيعندأنس

يعلىأبي"ورجال:8282/الزوائدمجمعفيالهيثميوقال)66(.المناهلفيالسيوطي

.وثقوا"
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.!،طيببلارائحتهكانتتلكأن()1راهويهبنإسحاقذكر[و]

فالتقصت،خلفه!ي!النبيأردفني:جابرعن،)2(المزنيوروى-67

4(.مسكاعلييشج)3(فكان،بفميالنبوةخاتم

نأأرادإذاكانأنه:!وشمائلهبأخبارهالمعتنينبعضحكىوقد-م67

رائحةلذلكوفاحت،وبولهغائطهفابتلعتالأرضانشقتيتغوط

ص!)5(.طيبة

عائشةعنخبراهذافي-الواقدي-كاتبسعد)6(بنمحمدوأسند-68

شي!منكيرىفلاالخلاءتأتيانك:!ي!للنبي)7(قالتأنهاعنها]الله[رضي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

سنةولد".الحفاظوسئدالمشرق"شيخ:الذهبيقال.الحنظليإبراهيمبنإسحالتىهو

358-1/1.383النبلاءاعلامسيرفيترجمتهانظرهـ.)238(سنةوماتهـ.()161

قويمجتهداعالمأزاهداكانالشافعيالإمامصاحب.المزنييحىبنإسماعيلهو

النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظرهـ.)264(سنةوماتهـ.)175(سنةولد.الحجة

/12294794-.

.يفوح:أي"ييم":المطبوعوفي.()النهايةمسكامنهأشمأي:مسكأعلييشبئ

.)67(المناهلفيكماتاريخهفيعساكرابن

واخرح.موضوع:وقال،عائشةعنالبيهقي":وقال)68(الصفامناهلفيالسيوطيذكره

-كذابوضاعوهو-قيسبنالرحمنعبدطريقمن،الأصولنوادرفيالترمذيالحكيم

لهيكنلم!ك!ي!اللهرسولأنذكوانعن-مجهولوهو-الرائدبناللهعبدبنالملكعبدعن

ثابتبسند"الافراد"فيالدارقطنيوأخرح.حاجةقضاءأثرولا،قمرولا،شمسفيظل

بعدكالذييجيءثم،الخلاءتدخلأراكإني!اللهرسوليا:قلت:قالتعائشةعن

خرحماتبتلعأنالأرضأمراللهأنعلمتأما!عائشةيا:فقالأثرا؟منكيخرحلمايرىفلا

أقوىهو:قلت.مشهورغيرإنه:قالوقد،البابفيهذاالمصنفعزاوقد.الأنبياء؟"من

الحاكموأخرح0ثابتسندهذا:إيرادهبعد""الخصائصفيدحيةابنقالوقد.البابفيما

لقضاءع!اللهرسولدخل:قالت،عائشةمولاةليلىحديثمنمتهمفيهبسند72()4/

رألمإني!اللهرسوليا:فقلت،المسكريحووجدت،شيئاأرفلم،فدخلت،حاجته

كتابفيأوردناهاأخرىطرقولهالانبياء"معاشرمناتكفنهأنأمرتالارضإن:قالشيئا؟

."دحيةابنقالكماثابتفهو،المعجزات

هـ.023()سنةتوفي،الطبقاتكتابصاحب

.المطبوعمنوالمثبت،"قالتكانثأنها":الأصلفي
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منيخرجماتبتلعالأرضأنعلمتماأو!عائشة"يا:فقال!الأذىمن

شيء؟")1(.منهيرىفلا،الأنبياء

بطهارةالعلمأهلمنقولمقالفقد،مشهورايكنلموإن،الخبروهذا

الإمامحكاه)2(الشافعيأصحاببعض)18/أ(قولوهو!.منهالحدثين

.""شاملهفي)3(الصباغبننصرأبو

كتابه:فيالمالكيسابقبنبكرأبوذلكفيالعلماءعنالقولين!ىوقد

تفاريعمنمذهبهمعلىمنهالهميقعلمماوتخريج،المالكيةفروعفي"البديع

."الشافعية

طيب.غيرولا،يكرهشيءمنهيكنلمع!ح!أنههذاوشاهد

أنظرفذهبت،ع!االنبيئغسلت:عنهاللهرضيعليحديثومنه-96

وسطعت:[قالوميتا"4(حياطبت:فقلتشيئا؛أجدفلمالميتمنيكونما

.(قط])مثلهانجدلمطيبةريحمنه

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)6(.موتهبعدع!ح!النبيقبلحينعنهاللهرضيبكرأبوقالومثله07-

سابقه.تخريجانظر

الدلجي.ذكرهكماخلافهالمذهبفيالمعتمدلكن:القاريقال

،"الشامل"كتابمصنفالبغداديمحمدبنالسيدعبدالحجةالثبتالعلامةالإمامهو

أعلامسيرفيترجمتهانظرهـ.()477سنةوماتهـ.4(00)سنةولد.وغيره"و"الكامل

.18464/النجلاء

صحيحإسناد"هذا:البوصيريوقال،)3/388(والبيهقي)1467(،ماجهابنأخر!

المراسيلوانظر"،انقطاع"فيه:الذهبيوقال362()1/الحاكموصححه."دقاتورجاله

.(14)5رقمداودلأبي

.المطبوعمنزيادةحاصرتينبينما

فيالسيوطيإسنادهوصححعمر.ابنحديثمنالأستاركسف)852(البزارأخرجه

البزار"رواه:وقال38-937/الزوائدمجمعفيالهيثميالحافظوذكره،)07(المناهل

،)4452البخاريالتقبيلوروىثقة".وهوالمنذربنعليغيرالصحيحرجالورجاله

عائشة.حديثمن(4534
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،إياهومصه،أحديومدمه)1(سنانبنمالكشربومنه-71

.النار")2(تصيبه"لن:وقوله،لهذلككلهشووتسويغه

:السلامعليهلهفقال؛حجامتهدمالزبيربناللهعبدشربومثله-72

عليه.ينكرهولم")3(إمنكلهموويل!الناسمنلك"ويل

بوله،شربتامرأةفيعنههذامننحورويوقد-73

أبدا")4(.بطنكوجعتشتكي"لنلها:فقال

)1(

)2(

)3(

)4(

.الخدريسعيدأبيوالدهوسنانبنمالك

الطبرانيرواه":وقال،الخدريسعيدأبيحديثمن8027/الزوائدمجمعفيالهيثميذكره

منوالبيهقيمنصوربنسعيدوأخرجه."ضعفهعلىأجمعمنإستادهفيأرولمالاوسطفي

.فذكره....الخدريسعيدأبيوالدمالكاأنبلغهأنهالسائببنعمرعناخروجه

حديثمنوغيره)7/67(والبيهقي،554()3/والحاكم،)2436(البزارأخرجه

المجمعفيالهيثميوقال،)72(المناهلفيالسيوطيإسنادهوجؤد.الزبيربناللهعبد

المصنفوسيعيده.ثقة"وهوالقاسمبنهنيدغيرالصحيحرجالالبزار"ورجال:8027/

)839(.برقم

أيمن.أمحديثمنالكبيرالمسندفييعلىوابوالعسكريأحمدأبو-اللفظبهذا-أخرجه

والدارقطني،،64(-)4/63والحاكم،مسندهفيسفيانبنالحسنوأخرجه

نبيحعن،قي!بنالاسودعن،النخعيمالكأبيحديثمننعيموأبو،والطبراني

فبالالبيتجانبفيفخارةإلىالليلمنكل!!صاللهرسولقام:قالتأيمنأمعن،العنزي

وإسناده.أبدا"بطنكيجعكلاإنه!والله"اما:فقال،ع!م!بولهشربتأنهاوفيه...فيها

عن،أميمةبنتحكيمةأخبرتنيقالجريجعابنحديثمن767/البيهقيوأخرجه.ضعيف

فاذافأرادهفجاءسريرهتحتوضعثم،عيدافيمنقدحفييبولكانصكي!النبيانأمهاأميمة

منمعهاجاءت،حبيبةلأمتخدمهكانتبركةلهايقال-لامرأةفقال،شيءفيهليسالقدح

وقالى.اللهرسولياشربته:قالت؟"القدحهذافيكانالذيالبول"اين-:الحبشةأرض

بناللهعبدغيرالصحيحرجالورجالهالطبراني"رواه:271-8027/المجمعفيالهيثمي

."ثقةوكلاهما،وحكيمةحنبلبنأحمد

ابنعنالرزاقعبدرواهاأخرىطريق"وله1/31:الحبيرتلخيصفيالحافظوقال

السابقة،الروايةمثلفذكر،عيدانمنقدحفييبولكان!ي!النبيأنأخبرت،جريج

مرضهاكانحتىقطمرضتفما،يوسفأمتكنىوكانت!يوسفأمياصحة:"قال:وزاد

تلخيصفيالحافظوقال،ترىكماعياضوالقاضيالدارقطنيوصححه."فيهماتتالذي

=اختلافمنواضحوهو،لامرأتينوقعتاقضيتانأنهمادحيةابنوصحح:132/الحبير
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.عودةعننهاهولا،فمبغسلمنهمواحدايامرولم

مسلماالدارقطنيألزمصحيحبولهشربتالتيالمرأةهذهوحديث

في)1(واختلف.بركةالمرأةهذيواسم،الصحيحفيإخراجهوالبخاري

نسبها.

!ص!اللهلرسولوكان:قالت؛ع!ي!االنبيتخدموكانت:أيمنأئمهي:وقيل

ثم،ليلةفيهفبال،الليلمنفيهيبولسريرهتحتيوضع)2(عيدانمنقدح

فشربتهعطشانةوأناقمت:فقالت؛عنهبركةفسأل.شيئافيهيجدفلم،افتقده

أعلم.لاوأنا

.وغيره)3(جريجابنحديثهاروى

)4(السرةمقطوعمختوناولدقدع!ي!وكان-74

)1(

)2(

)ص!(

)4(

."أعلموالله،مولاتهأيمنأمبركةغيريوسفأمبركةأنووضح،السياق

أمهاعن،حكيمةحدثتني،جريجابنطريقمن31(/1)والنسائي،(42)داودأبووأخرج

بالليل.فيهيبولسريرهتحتعيدافيمنقدح!يمللنبيكان:قالتأنهارقيقةبنتأميمة

الذهبي.ووافقه1/167والحاكم،الظمانموارد(141)حبانابنوصححه

."واختلفت":المطبوعفي

عيدانة.:الواحدة،المنجردةالطوالالنخل:عيدان

وأ)015(سنةمات.فاضلفقيهثقة،الأمويجريجبنالعزيزعبدبنالملكعبدهو

325336-6/النجلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر.بعدها

مالك،بنوأنس،عمروابن،هريرةوأبي،اللهعبدوابنهالعباسحديثمنذلكورد

تواترت"وقد2/206:المستدركفيالحاكموقال،"المختارة"فيالضياءوصححه

ذلك،صحةأعلم"ما:فقالالذهبيوتعقبهمسرورا"مختوناولد!ي!اللهرسولأنالاخبار

ادعى"وقد:902-1/802السيرةفيكثيرابنالحافظوقال."...متواترايكونفكيف

وقالنظر".كلههذاوفيمتواترانهبعضهمزعمحتىالطرقمنلهوردلماصحتهبعضهم

،الموضوعاتفيالجوزيابنالفرجأبو"ذكره1:81/المعادزادفيالقيمابنالحافظ

ص)64(كي!النبيسيرةفيمجالسفيرجبابنالحافظوقال".ثابتحديثفيهوليس

الاحاديثوانظر."الحديثهذاتصحيحعلى-أحمدالإمامأي-اللهعبدأبويجترىءولم"

بتحقيقي.القيملابنالمودودتحفةفي2-03503
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قذر)1(])2(.بهمانظيفاولدتهقد:قالتأنها،امنةأمهعن-[وروي75

.قما)3(!يمالثهرسولفزحرأيتما:عنهااللهرضيعائشةوعن-76

فانه؛غيرييغسلهلا!يمالنبيأوصاني:عنهاللهرضيعليوعن-77

.")4(عيناهطمستالاعورتياحديرى"لا

أنه!)18/ب(:عنهاللهرضيعباسابنعن،عكرمةحديثوفي-78

لانه:عكرمةقال،يتوضأ)7(ولمفصلىفقام،غطيط)6(لهسمعحتىم

-محفوظا.ع!اكان

فصل

حواسه،وقؤة،لبهوذكاء،عقلهوفور[في

!يم])8(حركاتهواعتدال،لسانهوفصاحة

واعتدال،لسانهوفصاحة،حواسهوقوة،لبهوذكاء،عقلهوفوروأما

وأذكاهم.الناسأعقلكانأنه)9(مريةفلاشمائلهوحسن،حركاته

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

طبقاته.فيسعدابنإلى)76(المناهلفينسبه

.المطبوعمنزيادةحاصرتينبينما

يسئم.لمراووفيه663/واحمد،()2291ماجهوابن،)352(الشمائلفيالترمذيرواه

.2()15برقمالمصنفوسيعيده

9:36/المجمعفيالهيثميقال.الدلائلفيوالبيهقي،الاستاركثف)848(البزاررواه

وقال".خلافوفيهم،وثقوارجالهوبقية.نظرفيه:البخاريقال،بلالبنيزيد"فيه

."حديثهيصحلم،عليعن،بلالبن"يزيد:الميزانفيالذهبي

تحريف.وهو،قام"":الأصلفي

.()النهايةالنائمنفسمعيخرجالذيالصوت:الغطيط

عندعباسابنبيتوتةحديثمنطرفوهو.بهعكرمةحديثمن1244/أحمدأخرجه

.(184)763/ومسلم،(1)17البخاري-:بألفافي-رواه.ع!ي!النبيزوجميمونةخالته

.عنديمنحاصرتينبينما

شك.لا:مريةلا
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والخاصة،العامةوسياسة،وظواهرهمالخلقبواطنأمرتدبيرهتأملومن

منوقرره،العلممنأفاضهعمافضلا،سيرهوبديع،شمائلهعجيبمع

لى،منهللكتبمطالعةولا،تقدمتممارسةولا،سبقتعلمدونالشرع

ء)2(.،،،0)1(ير5

إلىيحتاجلاماوهذا؛بديهةلاولمهمهوثقوب،عقلهرجحانمييصر

لتحقيقه.تقريره

فيفوجدت،كتاباوسبعينأحدفيقرأتمنئه)3(:بنوهبقالوقد

رأيا.وأفضلهم،عقلاالناسأرجحع!ي!أالنبيئأنجميعها

الناسجميعيعطلمتعالىاللهأنجميعهافيفوجدت:أخرىروايةوفي

بين)4(رملكحبةإلاع!ي!عقلهجنبفيالعقلمنانقضائهاإلىالدنيابدءمن

الدنيا.رمال

يرىكماخلفهمنيرىالصلاةفيقامإذااللهرسولكان:مجاهدوقال-97

.2]91:[الشعراءالشجدين(فىوتقفبك):تعالىقولهف!روبه.()يديهبينمن

)1(

)2(

)ط!(

)4(

)6(

)7(

)8(

")7(ظهريوراءمنلأراكم"اني:السلامعليهعنهالموطا)6(وفي-81

)8(.الصحيحينفيمالكبنأنسعنونحوه-82

يشك.لميمتر:لم

إصابته.:فهمهثقوب

.()التقريبللهجرةعشرةوبضحمئةسنةمات.ئقةتابعي،اليمانيكاملبنمنبهبنوفب

بين".منرملكحبة"إلا:المطبوعفي

اللفظ.بهذامرسلأمجاهدعنوالبيهقيالمنذرابنالى08()المناهلفيالسيوطيعزاه

الباقيعبدفؤادمحمدبتحقيقمطبوع.أنسبنمالكللإمامالحديثفيكتابالموطأ:

.وغيره

البخاريأيضأوأخرجه:قلت.هريرةأبيحديثمن()1/167الموطأفيئمالكأخرجه

يبصرقفاهفيإدراكا!صلهخلقتعالىاللهأنمعناه:العلماءقال.)424(ومسلم،4()18

.هذامنبأكثرعحي!لهالعادةانخرقتوقد.ورائهمنبه

.()425ومسلم،)742(البخاريأخرجه
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.)1(حجتهفيإياهااللهزادهزيادم!:قالت؛مثلهعائشةوعن-83

بينمنالئأنظركماورائيمنلأنظر"اني:الرواياتبعضوفي-84

يدى")2(.

.")3(يديبينمنأبصركماقفايمنلأبصر"اني:أخرىوفي-85

فييرىف4ستوالنبيكان:[قالت]عائشةعن،مخلد)4(بنبقيئوحكى-86

.(الضوء)فييرىكماالطلمة

.)6(والشياطينللملائكة!رؤيتهفيصحيحةكثيرةوالأخبار-87

)8(.عليهصلىحتىله)7(النجاشيورفع88-

)9(.لقريشوصفهحينالمقدسوبيت-98

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

يخرجه.ولم)81(المناهلفيالسيوطيذكره

حديثمن)3736(المصنففيالرزاقوعبد،الأستاركشف)405(البزاراخرجه

:298/المجمعفيالهيثميوقال.الذهبيووافقه،1236/الحاكموصححه،هريرةأبي

عليها.متفقفهي81()برقمالمتقدمةهريرةأبيروايةوانظر."ثقات"رجاله

."قفاي"منبدل"ورائيمن"وفيه:هريرةأبيحديثمن()423مسلماخرجه

لهمانظيرلااثلذينوالمسندالتفسيرصاحبالحافظ،الإسلامشيخ،القدوة،الإمامهو

سنةومات،بقليلقبلهاهـاو02()0سنةحدودفيولد.اللهسبيلفيغزوةسبعينشهد

692-13/285النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظرهـ.)276(

.عباسابنعنأيضأوأخرجه.بالقويليس:وقال.الدلائلفيوالبيهقيعديابنأخرجه

-2/367الاصولجامعلذلكانظر.وغيرهماالصحيحينفيثابتةالملائكةع!يه!رؤيته

حديثمن)541(ومسلم،)461(البخاريفيأيضاثابتةللشياطينع!يه!ورؤيته936.

.الدرداءأبيحديثمن)542(ومسلم،هريرةأبي

أصحمة.:هناوالمقصود.الحبشةملكمنلكللقب:النجاشي

حديثمن)529(ومسلم،)1317(البخاريفيثابتةالنجاشيعلىلمج!ي!صلاته

حينالنجاشيرفعفيهاوليس.حصينبنعمرانحديثمن)539(مسلموفي،هريرةأبي

عليه.صلى

وهو)464(بر!جابرعنواخر،)463(برقمهريرةأبيعنحديثاالمصنففيهسيذكر

عليه.متفق
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.)1(مسجدهبنىحينوالكعبة-09

عشرأحدالثريا)2(فييرى)91/أ(كانأنهاع!جم]عنهحكيوقد-19

نجما33(.

.وغيرهحنبلبنأحمدقول!وهو،العينرؤيةعلىمحمولةكلهاوهذه

فيإحالةولا،تخالفهوالظواهر،العلمإلىردهاإلىبعضهموذهب

وخصالهم.الأنبياءخواصمنوهي،ذلك

حدثنا؛كتابهمنالعدل!أحمدبناللهعبدمحمد:أبوأخبرناكما-29

حدثنا،أبيهاعن،بكرابيبنتالقاسمأمحدثتناالفرغانيالمقريالحسنأبو

محمدبنمحمدبنحدثنا،الحسنيمحمدبنعلي:الحسنأبوالشريف

بنمحمدبنمحمدحدثنا،سليمانبنأحمدمحمدبنصىثنا،سعيد

بنيحيىعن،قتادةعن،الحسنحدثنا،]اقال)4(همامحدثنا،مرزوق

عليهلموسىاللهتجلئ"لما:قال!؛ع!حمالنبيعن،هريرةأبيعن،وثاب

عشرةمسيرة،الظلماءالليلةفي،الصفاعلىالنملةيبصر-كانالسلام

بعدالبابهذامنذكرناهبمانبينايختصأنهذاعلىيبعدولا(.")فراسخ

.الكبرىرئهاياتمنرأىبماوالحظوةالإسراء

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الدلجي:قال.مرسلأجبجربنونافعشهابابنعنالمدينةتاريخفيبكاربنالزبيررواه

غريب.وهو

.(الوسيط)المعجمعليهاعلمالنجموكلمة،الثورصورةفيالنجوممنمجموعة:الثريا

منثابتحديثفيجاءإنهالتلمسانيوقال."أجده"لم:)88(المناهلفيالسيوطيقال

الرياضنسيمفيالخفاجيقاله/خيثمةأبيابنذكره،عنهاللهرضيالعباسطريق

.1/937

أخذ،السلمييحيىبنءهانى-132/الصغيرالطبرانيفيكما-صوابه،الأصلفيكذا

الضعفاء.أحدجعفرأبيبنالحسننعن

فيالهيثميقال.الإسنادبهذامرزوقبنمحمدطريقمن132/الصغيرفيالطبرانيأخرجه

جمع)فراسخ(:".متروكوهو،الجفريجعفرأبيبنالحسن"فيه:8/302المجمع

الفقه/ساعة5.1حوالي،خطوة00021أو،مترا55(44)أوأميالثلاثةويساويفرسخ

.الملساءالحجارة:)الصفا(.(1/175)الزحيليللدكتوروأدلتهالإسلامي
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دعاهوكان،وقتهأهلأشد)1(،ركانةصرعبأنهالاخبارجاءتوقد-39

.الإسلامإلى

ثلاثوعاوده،شديداوكان،الجاهليةفيركانةأباوصارع-م39

ع!ي!)2(.اللهرسوليصرعهذلككل،مرات

مشيه،فيع!ي!اللهرسولمنأسرعأحدارأيتما:هريرةأبووقال-49

.)3(مكترثغيروهوأنفسنالنجهدإنا،لهتطوىالأرضكأنما

مشىوإذا،معاالتفتالتفتإذا،تبسماكانضحكهأن:صفتهوفي-59

صبب)4(.منينحطكأنما،تقلعامشى

(])ع!اقولهوبلاغة،لسانهفصاحة[في

بالمحلذلكمنع!ي!كانفقد،القولوبلاغة،اللسانفصاحةوأما

وإيجاز،منزعوبراعة،طبعسلاسة،يجهللاالذيوالموضعالافضل

أؤيي،تكلفوقلة،معانوصحة،قولوجزالة،لفظونصاعة،مقطع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

يعلىوأبو،)3/452(والحاكم،)1784(والترمذي،)7804(أبوداودأخرجه

ابنوقال"...بالقائمليسوإسناده،غريبحسنحديث"هذا:الترمذيقال(.)1412

.نظر"المصارعةفيخبرهإسنادفي":حبان

لهما.أصللابل،يصحالم،وصرعهجهلأباصارعأنهوخبر،الخبرهذا:الدلجيقال

به.أباليما:لهأكترثما:يقال:(مكترث)غير.)57(برقمالمتقدمالحديثمنطرفهو

عنالبابوفي.تبسماإلايضحكلاكان!ك!ؤأنهسمرةبنجابرعن)3648(الترمذيأخرج

منتقدمتقلعأومثيةمعاكج!والتفاتهوغيرهما.الحارثبناللهوعبد،هالةأبيبنهند

قويا،رفعاالارضمنرجليهيرفعكأنهمثيهقوةأراد)تقلعأ(:)41(.برقمعليحديث

موضعمنينحدركانهايصبب(:منينحط)كأنما.خطاهويقارباختيالايصثيكمنلا

227(.1/1الاصولعال)جامع

.عنديمنحاصرتينبينما
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امةكليخاطب،العربألسنةوعلم،الحكمببدائعوخص،الكلمجوامع

حتى،بلاغتهامنزعفي)91/ب(ويباريها،بلغتها)1(ويحاورها،بلسانهامنها

قوله.وتفسير،كلامهشزحعن،موطنغيرفييسألونهأصحابهمنكثيركان

قريشمعكلامهوليس؛وتحققهذلكعلموسيرهحديثهتأملمنأو]

،)2(الهمدانيالمشعارذيمعككلامه،ونجد،الحجازوأهل،والأنصار

،(قيس)بنوالأشعث،)4(العليميحارثةبنوقطن،)3(النهديوطهفة

اليمن.وملوك،حضرموتأقيال)7(منوغيرهم،)6(الكنديحجربنووائل

وعزازها،،ووهاطها،فراعهالكم"ان:)8(همدانالىكتابهوانظر-69

بالميثاقسلمواماوصرامهمدفمهممنلنا،عفاءهاوترعونعلافهاتأكلون

أو]والفارض،والفصيل،والناب،الثلب:الصدقةمنولهم،والأمانة

.")9(والقارح،الصالغفيهاوعليهم،الحورفيوالكبش،الداجن

)1(

)2(

)ص!(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.المطبوعمنوالمثبت،"بلغاتها":الأصلفي

أسدفيترجمتهانظر.تبوكمنمرجعهغ!ج!النبيلقي،صحابي.الهمدانينم!بنمالكهو

.4/274الغابة

أسدفيترجمتهانظر.تسعسنةولي!النبيعلئوفدصحابي،النهديزهيربنطهفةهو

2478/الغابة

لهالدعاءعنفسألهك!يوالنبيعلئقدم،عليمبنيمن،العليميالكلبيحارثةبنقطنهو

.4801/الغابةأسدالسماء/غيثفيولقومه

بعدوارتد،الهجرةمنعشرسنةمسلماك!النبيإلئوفد.الكنديقيسبنالأشعثهو

توفي،وغيرهماوالقادسيةاليرموكوشهد،بكرأبيعهدفيالإسلامإلئورجع،ك!ي!وفاته

1118/الغابةاسدفيترجمتهانظرهـ.)42(سنة

.()التقريبمعاويةولايةفيمات،اليمنملوكمنكان،جليلصحابي

.()النهايةالأعظمالملكدونحميرملوكأحدوهو:قيلجمع:()أقيال

قبيلة.اسم:همدان

منعلاما:الفراع)فراعها(:معضلا.أماليهفيالرخاجيإلئ)49(المناهلفيعزاه

)عزازها(:.وهط:واحدها،المطمئنةالمواضع:الوهاط)وهاطها(:.وارتفعالأرض

جمع)علافها(:.أطرافهافييكونوإنما،وخشنواشتدالأرضمنصلبما:العزاز

فيه=لأحدليسماأو،أثرلأحدفيهليسما:أي)عفاءها(.الماشيةتأكلهماوهو،علف
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ومخضها،محضهافيلهمبارك"اللهم!لنهد)1(:!ي!وقوله-79

المالفيله)2(وبارك،الثمدلهوافجر،الدثرفيراعيهاوابعث،ومذقها

شهدومن،محسناكانالزكاةاتىومن،مسلماكانالصلاةأقاممن،والولد

الملك،ووضائع،الشركودائع!نهديابنيلكم،مخلصاكاناللهالاالهلاأن

.")3(الصلواتعنتتثاقلولا،الحياةفيتلحدولا،الزكاةفيتلططلا

وذو،والفريش،)4(العارضولكم،الفريضةالوظيفة"في:لهموكتب

طلحكم،يعضدولا،سرحكميمنعلا،الضبيسوالفلو،الركوبالعنان

الوفاءفلهأقرمن،الرباقوتأكلوا،الرماقتضمروالمما،دركميحبسولا

.(")الربوةفعليهأبىومن،والذمةبالعهد

)2(

)3(

)4(

الإسلام()الميثاق.نخلهممنأي:)وصرامهم(.وغنمهمإبلهممنأي:دفئهم()من.ملك

:والناب.أسنانهوتكشرتهرمالذي:الإبلذكورمنالثلب:(والناب)الثلب.العهدأو

منالمسن:)الفارض(.أمهعنوفصلهفطامهبعدالإبلولد:)الف!ميل(.إناثهامنالمسنة

منسوب()الحوري.المرعىإلئيذهبولامنازلهمفيالناسيعلفهما:()الداجن.الإبل

بغيرالجلودمندبغماهو:وقيل.الضانجلودمنتتخذجلودوهي،الحورإلئ

السنةفيوذلك،سنهوانتهىكملالذيوالغنمالبقرمنهو)الصالغ(:.النهايةالقرظ/

.قرح:وجمعه،الخامسةالسنةفيدخلماالخيلمنهو:()الفارح.السادسة

قبيلة.اسم:نهد

."لهم":المطبوعمننسخهوفي

."الصلاة":المطبوعفي

الأثير:ابنقال.الشفانسخوبعضالنهايةمنوالمثبت""الفارض:والمطبوعالأصلفي

بالصدقة.فنضرعيبذاتنأخذلاإناأي:كسراصابهاالتيهيوقيل.المريضة:"العارض

مسندفيوألديلمي،الصحابةمعرفةفينعيمأبو)59(:رقمالمناهلفيكماأخرجه

مختصرا.اليمانبنحذيفةحديثمننعيموأبو.حصينيبنعمرانحديثمنالفردوس

اللبن:)مذقها(.زبدهأخذالذيالممخوضاللبن:)مخضها(.الخالصاللبن:)محضها(

والنباتالخصبهناهابالدثرأراد:وقيلالكثير.المال)الذثر(:بالماء.المخلوط

يصيرحتىلهمافجرهأي.القليلالماءالثمد:الثمد(:لهم)وافجر.الكمير/النهاية

كانوامابهايريدأنيحتمل:وقيل.والمواثيقالعهودأي(الشرك)ودائع.النهايةكثيرا!

كافرماللانها،لهماحلالهاأراد:الإسلامفييدخلوالمالذينالكفارأموالمناستودعوه

جمع-:الوضائع(:الملك)وضائع.باختصارشرط/النهايةولاعهدغيرمنعليهقدر
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حجر:بنلوائلكتابهومن-89

."المشابيبوالأرواع،العباهلةالأقيال"الئ

الثبجة،وأنطوا،ضناذولا،الألياطمقورةلا،شاوالتيعة"في:وفيه

عاما،واستوفضوه،ممهفاصقعوه)1(بكرممزنىومن.الخمسالشيوبوفي

فيغمةولا،الذينفيتوصيمولا،بالأضاميمفضزجوهثئبممزنىومن

)1(

من؛أ!والهمفيالناسيلزمماوهي،الملكعلئتكونالتيالوظيفةوهي،وضيعة

نزيدولا،معكمنتجاوزهالا،المسلمينتلزمالتيالوظائفلكماي:والزكاةالصدقة

بهويستأثرون،رعيتهمعلئيوظفونالجاهليةملوككانمامعناه:وقيل.شيئافيها!م

هوبل،عليكموطفوهملوككمكانمامنكمنأخذلاأي:المغنممنوغيرهاالحربفي

عنتميللا:(أيالحياةفيتلحد)ولا.تمنعهالا:أي(الزكاةفيتلططالا.النهايةلكم/

النهيعلئ.القتيبيرواههكذا:موسىأبو"قال:النهايةفيقالحيأ.دمتماالحق

يلحدولا،الزكاةفييلططولا،الصلاةعنتثاقلولا...":غيرهرواهوالذي.للواحد

(الصلواتعنتتثاقل)ولا."قبلهماعلئواقعللجماعةخطابلأنهالوجهوهو"الحياةفي

النهاية:فيالعبارةهذهجاءت(الفريضةالوظيفة)في.أوقاتهافيادائهاعنتتباطألاأي

.الزكاةفيمنكمتؤخذولالكمهييعني،المسنةالهرمة:أي"الفريضةالوظيفةفي"لكم

فيه.فرض!مانصابكلفيأي"الفريضةالوظيفةفي"عليكمويروى

.()النهايةالوضعالحديثةالناقةهي:()الفريش

المهر.:)الفلو(.اللجامسير:والعنان.الذلولالفرسيريد:(الركوبالعنان)ذو

.تريدهمرعىعنشيتكمماتمنعلاأي:سرحكم(يمنعالا.العسرالصعب)الضبيس(:

/المعجمالإبلترعاهالعضاهشجرمنعظامشجر:الطلح)طلحكم(ت.يقطع)يعضد(:

"أراد:النهايةفيالأثيرابنقال.لبنأتدرالتيالماشية:الدر:دركم(يحبسالا.الوسيط

فيلماتعد؟ثمالماشيةتجتمعأنالئالمرعىعنتحبسولا،المصدقإلئتحشرلاأنها

.بها"الإضرارمنذلك

لم)ما.النهاية/الحقعنقلوبكمتضقلمما:يعني،النفاقأي:الرماق(تضمروالم)ما

فيقال.الدوابلربطحلقةأو،عرىذوحبلوهو:ربتيجمعالرباقالرباق(:تأكلوا

البهجمةفان،العهدلنقضالأكلواستعار،بالرباقالعهدمنالأعناقيلزمما"شبه:النهاية

فعليهالزكاةأداءعنتقاعدمنأيت(الربوةفعليهأبى)من.الشد"منخلصتالربقأكلتاذا

.()النهايةلهكالعقوبة،الواجبةالفريضةفيالزيادة

.()صقعالنهايةانظر.تحريفوهو."فاصعقوه":المطبوعفي
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.(الأقيال)1علئيترفلحجربنووائل.حراممسكروكل،اللهفرائض

كانلماالمشهور؟)2(الصدقةفي،لانسكتابهمن)02/أ(هذاأين-99

هذهاستعمالهموأكثر،النمطهذاعلىوبلاغتهم،الحدهذاعلىهؤلاءكلام

الناسوليحذث،إليهممانزلللناسليبين،معهماستعملهاالالفاظ

.يعلمونبما

المنطية،هيالعليااليد"فان:ال!عديعطئةحديثفيوكقوله-001

بلغتنا)3(.مج!ي!االلهرسولفكلمنا:قال.المنطاة"هيالسفلىواليد

)1(

)2(

)3(

)الاقيالالغرائبفيوالخطابي،الصغيرفيالطبرانيإلى)69(المناهلفيالسيوطينسبه

علىاقزواالذيهم:النهايةفيقال)العباهلة(:ص)(.شرحهاتقدم:الاقيالالعباهلة(

ذلك.غيروقيل.الوجوهالحسانوهم،رائعجمع)الارواع(:.عنهيزالونلاملكهم

النهايةبالنار/ألوانهماوقدتكأنما،مشبوبواحدهم.الرؤوسالسادةأي:)المشابيب(

مقؤرةالا.شاةاربعون-هنا-وهي.الحيوانمنالزكاةفيهتجبمالأدنىاسم:)التيعة(

بهشبه.العودقشروهو،ليطجمع:والالياط.الجلودفيالاسترخاء:الإقورار:الالياط(

الضناك:)ضناك(.لهزالها/النهايةالجلودمسترخيةغيرأراد:.باللحملالتزاقهالجلد

الخياربينالمتوسطة)الثبجة(:.يمانيةلغةوهي،اعطوا)انطوا(:.اللحمالمكتنز

بكر،منبكر(:)مم.الإسلامقبلالمدفونالمالوهو،الركاز)السيوب(:.والزذال

)واستوفضوه(:.اضربوهأي:)فاصقعوه(.النوناوالتعريفلاممنبدلالساكنةوالميم

،الحجارة:والاضاميم،بالحجارةالرجميريد:(بالاضاميم)ضرجوه.وانفوهاطردوهاي

تحابواولا،الحدودإقامةفيتفتروالاأي:(الدينفيتوصيموالا.إضمامة:واحدتها

وتعلنتظهروإنما،فرائضهوتخفىتسترلاأي(اللهفرائضفيغمة)ولا.النهايةفيها/

النهاية./ويترأسيتسودأي)يترفل(.بهاويجهر

والدارقطني-3318/الفتحفيكما-مسندهفيراهويهبنإسحاقأخرجهلانسع!ي!كتابه

طريقمن(1)454البخاريوأخرج."ثقاتوكلهمصحيحإسناد":وقال.2411-151/

وجههلماالكتابهذالهكتبعنهاللهرضيبكرأباأنحدثهأنسأأنأنسبناللهعبدبنثمامة

....الصدقةفريضةهذه،الرحيمالرحمناللهبسم:البحرينإلى

الذهبي.ووافقه،4327/الحاكموصححه،4891/البيهقيأخرجه
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"سل:ع!ج!النبيلهفقال،سألهحينالعامريحديثفيوقوله-101

")1(.عنك

عامر.بنيلغةوهي،شئتعماسل:أي

وحكمه،كلمهوجوامع،المعلومةوفصاحته،المعتادكلامهوأما

الكتب،ومعانيهاألفاظهافيوجمعتالدواوينفيهاالناسألففقدالمأثورة

)2(
بلاغه.يبارىولا،فصاحةيوازىلاماومنها

أدناهم،بذمتهمويسعى،دماؤهمتتكافا"المسلمون:كقوله-201

.")3(سواهممنعلئيدوهم

.")4(المشطكأسنان"الناس:وقوله-301

،(")أحبمنمعو"المرء-401

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.)89(المناهلأوس/بنشدادعنالدلائلفينعيمأبوأخرجه

لمجر.كلمهجوامعمن:أي

وإسناده،جدهعن،أبيهعن،شعيببنعمروحديثمن)4531(داودأبوأخرجه

علي.حديثمنوغيره02-891/والنسائي،)0453(داودأبوأيضاوأخرجه.حسن

.والدياتالقصاصفييتساوونأنهمأي:(دماؤهم)تتكافأ.بشواهدهصحيححديثوهو

موافقته،الباقينعلئكانوعهداأماناأعطئإذاالمسلمينأدنىأي:(أدناهمبذمتهم)يسعى

واحدةيدامجتمعونأنهمأي(:سواهممنعلئيد)وهم.ذمتهولاعهدهينقضوالاوأن

.25(01/4الأصول)جامعوالأديانالمللأربابمنغيرهمعلئ

بنأنسحديثمن،الكاملفيعديوابن،)591(الشهابمسندفيالقضاعيأخرجه

.عمرو()بنسليمانوضعه:عديابنوقال.الموضوعاتفيالجوزيابنوأورده.مالك

فيوالدولابي،1/891المجروحينفيحبانابنعندسعدبنسهلعنأخرطريقوله

توبعلكنه.ضعيفوهوشعيببنبكارإسنادهوفي،مسندهفيسفيانبنوالحسن،الكنى

للسيوطيالموضوعةالأحاديثفيالمصنوعةاللالىءانظر.الأخلاقمكارمفيلالابنعند

.(09)7الشهابومسند،2092/

،617(0)والبخاري،مسعودابنحديثمن264(0)ومسلم،)6168(البخاريأخرجه

.الأشعريموسىأبيحديثمن264(1)ومسلم
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له")1(.ترىمالكيرىلامنصحبةفيخير"لا-و501

.")2(معادن"الناسو-601

.")3(قدرهعرفامرؤهلك"ما-و701

.")4(يتكلملممابالخياروهو،مؤتمن"المستشارو-801

.(")فسلم،سكتأو،فغنمخيراقالعبداالله"رحمو-901

.")6(مرتينأجركاللهيؤتكوأسلم،تسلمأسلم":وقوله-011

أحاسنكم،القيامةيوممجالسمنيوأقربكمبماليأحبكم"انو-111

.")7(ويؤلفونيالفونالذين،أكنافاالموطؤون،أخلاقا

)1(

)2(

)س!(

)4(

)5(

)6(

)7(

منطرفهو:قلت)201(.المناهل/ضعيفبسندأن!عنالكاملفيعديابنأخرجه

.(1)30برقمالمتقدمالحديث

.هريرةأبيحديثمن(016)2638/ومسلم،34()69البخاريأخرجه

/المناهلحالهيعرفلامنفيهبسندعليحديثمنتاريخهفيالسمعانيابنأخرجه

.)401(

(1)50المناهلفيوالسيوطي،(01)91الحسنةالمقاصدفيالسخاوينسبهاالروايةهذه

الحديثوصدر.مسندهفيتامةأجدهاولم.البدريمسعودأبيحديثمنأحمدإلئ

.وغيره،عباسوابن،سلمةوأم،عمروابن،هريرةأبيعنأيضأرويصحيح

أمامة،أبيحديثمن)6077(الكبيرفيالطبرانيرواه.طرقهبمجموعحسنحديث

وابن،مرسلأالحسنحديثمنو)581(،أن!حديثمنوغيره)582(والقضاعي

.4571/النبلاءأعلامسيروانظر.معضلاعمرانابيبنخالدطريقمنالزهدفيالمبارك

.حرببنسفيانأبيعنعباسابنحديثمن()1773ومسلم،492(1)البخاريأخرجه

.الرومعظيمهرقلإلئع!ي!النبيرسالةمنفقرةوالحديث

مني"وأقربكم:فيهوليس.هريرةأبيحديثمنوالأوسطالصغيرفيالطبرانيأخرجه

وهو،المريبشيربنصالح"فيه:821/المجمعفيالهيثميقال".القيامةيوممجالس

".غريبحسنحديث"هذا:وقال)1802(الترمذيعندجابرعنالبابوفي".ضعيف

موارد()1791حبانابنصححه-داريامدينتناإلئنسبة-الدارانيالخشنيثعلبةأبيوعن

منوحقيقتهمثلهذا:النهايةفيقال:أكنافأ()الموطؤون.تخريجهاستوفيناوهناك،الظمان

يتمكن،وطيئةجوانبهمالذينأراد.الجوانب:والأكناف.والتذليلالتمهيدوهي،التوطئة

".يتأذىولايصاحبهممنفيها
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")1(.يغنيهلابماويبخل،يعنيهلابمايتكلمكان"لعله:وقوله-121

.وجيها")2(اللهعنديكونلاالوجهين"ذو:وقوله-131

ومنع،المالواضاعة،السؤالوكثرة،وقال"قيلعنونهيه-411

")3(البناتووأد،الأمهاتوعقوق،وهات

وخالق،تمحهاالحسنةالسيئةوأتبع،كنتحيثماالله"اتق:وقوله-511

.")4(حسنبخلقالناس

.(")أوساطهالأمورا"خير:]قوله[و-611

.ما")6(يومابغيضكيمونأنعسى.ماهوناحبيبك"أحبب:وقوله-171

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

قال.مالكبنأن!حديثمنوغيره)1704(يعلئوأبو،)2316(الترمذيأخرجه

واسناده،هريرةأبيحديثمن)6646(يعلئأبووأخرجه:"غريبحديث"هذا:الترمذي

ضعيف.

بنعمارعنوغيره،(162)0يعلئوأبو،()4873داودأبووأخرح.اللفظبهذاأجدهلم

حبانابنوصححهنار"منلسانانالقيامةيوملهكانالدنيافيوجهانلهكانمن:رفعهياسر

عن)2526(ومسلم،لهواللفظ)9717(البخاريوأخرح.الظمانموارد)9791(

".بوجهوهؤلاء،بوجههؤلاءيأتيالذي،الوجهينذوالناسشرإن":رفعههريرةأبي

.59()8/الزوائدمجمعوانظر

شعبة.بنالمغيرةحديثمن(12)395/الأقضيةفيومسلم،)7595(البخاريأخرجه

ووافقه54()1/الحاكموصححه،ذرأبيحديثمن،وغيره()8791الترمذيأخرجه

والمثبت،"كنت"حيث:الأصلوفي."صحيححسنحديث"هذا:الترمذيوقال.الذهبي

التخريج.ومصادرالمطبوعمن

أحد.إلئينسبهولم،هريرةأبيحديثمن(01)1برقمالأصولجامعفيالأثيرابنأورده

بسندبغدادتاريخذيلفيالسمعانيابنإلئ2(0ص)5الحسنةالمقاصدفيالسخاويوعزاه

61(.)15يعلئأبيمسندوانظر.مرفوعاعليعنمجهول

وذكره.رفعهأراههريرةأبيعنسيرينبنمحمدحديثمن)7991(الترمذيأخرجه

علئوموقوفا،مرفوعاالصحابةمنعددعن)223(الصغيرالجامعفيالسيوطي

استدركوقد."غريبحديث"هذا:وقالالترمذيوضعفه.لحسنهورمزعنهاللهرضيعلي

الراويملكنمسلمرجالرجاله:فقالوضعفهغرابتهدعواهالترمذيعلئالعراقيالحافظ
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.(")1القيامةيومظلمات"الطلم:وقوله-181

[منرحمةأسألك)02/ب(اني!"اللهم:دعائهبعضفيوقوله-911

بهاوتصلح،شعثيبهاوتلم،أمريبهاوتجمع،قلبيبهاتهدي]عندك

وترد،رشديبهاوتلهمني،عمليبهاوتزكي،شاهديبهاوترفع،غائبي

،القضاءفيالفوزأسألكاني!اللهم.سوءكلمنبهاوتعصمني،ألفتيبها

.الأعداء")2(علئوالنصر،السعداءوعيش،الشهداءونزل

وخطبه،،ومحاضراته،مقاماتهمنالكافةعنالكافةروتهماإلى

مرقبة)3(ذلكمننزل!أنهخلافلامما،وعهوده،ومخاطباته،وادعيته

.قدرهيقدرلاستقافيهاوحاز،غيرهبهايقاسلا

قالبهفييفرغأنأحدقدرولا،إليهايسبقلمالتيكلماتهمنجمعتوقد

عليها.

.")4(الوطيس"حمي:-كقوله012

)1(

)2(

)3(

)4(

مقتصداحباأي:ما(هوناحبيبك)أحبب.888/الزوائدمجمعوانظر.رفعهفيتردد

فيه.فرا!إلا

عمر.ابنحديثمن)9257(ومسلم،لهواللفظ2(4)47البخاريأخرجه

الشيخوضعفه"غريبحديث"هذا:وقال،عباسابنحديثمن34()91الترمذيأخرجه

فيالسيوطيلحسنهورمز،5444/النبلاءاعلامسيرعلئتعليقهفيالارناؤو!شعيب

بها)وتصلح.أمريمنتفرقمابهاتجمعأيشعثي(:بها)تلم(.)1477الصغيرالجامع

)وترفع.الفاضلةوالملكات،الحسانوالأخلاقالإيمانبكمالباطنيأي(:غائبي

يأ(:عمليبها)وتزكي.الجميلةوالخلالالصالحةبالاعمال،ظاهريأي(:شاهدي

إلئبهاتهديني:أي(رشديبها)وتلهمني.والسمعةالرياءأدناسمنوتطهرهوتنميهتزيده

القضاء(:في)الفوز.وتحفظنيتمنعني)تعصمني(.ألفهكنتماأي)إلفتي(.يرضيكما

يريد:.زايهوتضم.الضيفقرى:الأصلفيالنزلالشهداء()نزل.فيهباللطفالفوزأي

.(النهاية)والثوابالاجرمناللهعندللشهداءما

بمعنى.وهما""مرتبة:المطبوعفي

برقممنهطرفوسيأتي،المطلبعبدبنالعباسعن)1775(مسلمرواهحديثمنفقرة

التنور.:اللغةفيوالوطيس.والامرالحرباشتدأي:(الوطيس)حمي.(002)
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")1(أنفهحتف"ماتو-112

5-)2(و2
."مردينجحرمنالمومنيلاع"لاو-12

العجبالناظريدركماأخواتهافي)3(."بغيرهوعظمن"السعيدو-123

حكمها.أدانيفيالفكربهويذهب،مضمنهافي

:فقالمنك!أفصحهوالذيرايناما:أصحابهلهقالوقد-124

.")4(مبينعربيلسان،بلسانيالقرانأنزلوانما؟يمنعني"وما

فيونشأت،قريشمنأنيبيد]العربأفصح[أنا:أخرىمرةوقال-125

")5(5ص

سعدبني

،الحاضرةألفاظونصاعة،وجزالتهاالباديةعارضةقوةع!ج!بذلكلهفجمع

بعلمهيحيطلاالذيالوحيمددهالذيالإلهيئالتأييدإلى،كلامها)6(ورونق

:)7(

.بسري

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

حتف)مات)121(.رقمالمناهلمرفوعاآعتيكبناللهعبدعنالشعبفيالبيهقيرواه

.(الوسيط)المعجمالهلاك:والحتف،قتلولاضرببلافراشهعلىماتأي:(أنفه

.هريرةأبيعن)8992(ومسلم،)6133(البخاريأخرجه

الشهابمسندفيوالقضاعي،()178السنةفيعاصمأبيوابن،)46(ماجهابنأخرجه

الدليلإقامةفيتيميةابنالإسلامشيخوقال.مرفوعامسعودابنحديثمن(و)1325)76(

علىموقوفأنهالمشهورلكن...جيدةبأسانيدعاصمأبيوابنماجهابن"رواه:(ص)95

المتثرةالدرروانظر.قولهمنمسعودابنعن)2645(مسلمأخرجهةقلتمسعود".ابن

.2()53رقمللسيوطي

تخريجهفيالعراقيإسنادهوضعف)121(.رقم/المناهلالشعبفيالبيهقيأخرجه

.367()2/الإحياءلأحاديث

:الخدريسعيدأبيحديثمنوللطبراني،إسنادلهيعرفولا،الغريبأصحابأورده

قاله؟!"اللحنيأتينيفأنى،سعدبنيفيونشأت،قريشفيولدت،العربأعرب"أنا

القاريلعليالشفاشرحمنزيادةحاصرتينبينوما)122(.المناهلفيالسيوطي

.(4)5رقمالحسنةوالمقاصد،8182/الزوائدمجمعوانظر(1/426)

حسنه.:كلامهارونق

البشر.إلىمنسوب:بشري
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نزرلا،فصل،المنطقحلو:لهوصفهافيمعبدأموقالت-126

.)1(نظمنخرزاتمنطقهكأن،هذرولا

ع!يىا.النغمةحسن،الصوتجهيروكان

فصل

])2(ومنشئهبلل!وكرآع!ي!نسبهشرفافي

عليه،دليلإقامةإلىيحتاجلافمماومنشئهبلدهوكرمع!ي!نسبهشرفواما

قريشسلالةاو]،هاشمبنينخبةفانه؛منهخفيولا،مشكلبيانولا

أهلومن،وأمهأبيهقبلمننفراوأعزهم،العرب)3(وأشرف،وصميمها

.عبادهوعلى،اللهعلى،اللهبلادأكرممن،مكة

]:اقال،اللهرحمهالضدفيمحمدبنحسين:القضاةقاضيحدثنا-127

أحمد،بنعبد:ذرأبوحدثنا،خلفبنسليمان:الوليدأبوالقاضيحدثنا

اقالوا]:الهيثموأبو)21/ا()4(إسحاقوأبو،السرخسيمحمدأبوحدثنا

حدثنا]:اقال،إسماعيلبنمحمدحدثنا]:اقاليوسفبنمحمدحدثنا

سعيدعن،عمروعن،الرحمنعبدبنيعقوبحدثنا]:اقالسعيدبنقتيبة

بنيقرونخيرمن"بعثت:قالع!ي!اللهرسولأن،هريرةأبيعن،المقبري

.(منه")كنتالذيالقرنمنكنتحتى،فقرناقرناادم

)1(

)2(

)3(

)4(

)3(

بتن.أي)فصل(:129(.،)378برقموسياتي95(،)94برقممعبدأمحديثتقدم

كثير.ولابقليلليسوسط:تريدهذر(ولهانزرالا

.عنديمنحاصرتينبينما

بالصحة.لهاورمز""وأشرفكلمةفوقهاالناسخوأثبت"وأفضل":الاصلفي

نسختنا.فيماوالصواب."إسحاق"ابن:المطبوعفي

الفربريعنالبخاريصحيحراوي.المستمليالبلخيأحمدبنابراهيمهوإسحاقوأبو

.16294/النبلاءاعلامسيرفيترجمتهانظر)376(هـ.سنةتوفي

الطبقة:القرنفقرنا()قرنا.)3557(البخاريإسماعيلبنمحمدطريقمنالمصنفأسنده

ذلك.غيروقيل.سنةبمئةحدهمنومنهم،واحدعصرفيالمجتمعينالناسمن
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الخلقخلقتعالئالله"إن:ء!ي!النبيقال:قال،العباسوعن-128

خيرمنفجعلنيالقبائلتخئرثم،قرنجهم)1(خيرمن،خيرهممنفجعلني

وخيرهم،نفساخيرهمفأنا،بيوتهمخيرمنفجعلنيالبيوتتخيرثم،قبيلة

بيتا")2(.

اصطفئالله"ان!:اللهرسولقال:قال،الاسقعبنواثلةوعن-912

منواصطفئ،كنانةبنيإسماعيلولدمنواصطفى،اسماعيلابراهيمولدمن

بنيمنواصطفاني،هاشمبنيقريشمنواصطفئ،قريشاكنانةبني

:)3("

سم.

صحيح.حسن)4(حديثوهذا:الترمذيقال

الله"ان:قال!ي!أنه()الطبريرواه،عمرابنعنحديثوفي-013

،العربمنهمفاختار،ادمبنياختارثم،ادمبنيمنهمفاختار،خلقهاختار

بني[منهم]فاختار،قريشااختارثم،قريشامنهمفاختار،العرباختارثم

منألا،خيارمنخياراأزلفلم([منهمفاختارني]هاشمبنياختار[ثم،هاشم

.")6(أبغضهمفببغضيالعربأبغضومن،أحبهمفبحبيالعربأحب

تعالىاللهيديبيننورا!7(روحهكانتع!يىالنبيأن:عباسابنوعن-131

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

."الفريقينوخير،فرقهمخيرمن"فجعلني:8535/الأصولوجامعالترمذيفي

."حسنحديث"هذا:وقال36()70الترمذيأخرجه

.)387(برقمالمصنفوسيورده.لهواللفظ36(0)5والترمذي،)2276(مسلمأخرجه

.المطبوعفيتردلم""حسن:كلمة

الاثاروتهذيبوالتفسيرالتاريخصاحب،مجتهدعلمإمام،الضبريجريربنمحمدهو

النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر)031(0سنة)224(هـوتوفيسنةولد.وغيره

282-14/267.

"فيه:وقالوالأوسطالكبيرفيالطبرانيإلى8/215الزوائدمجمعفيالهيثمينسبه

فيالسيوطيإسنادهوح!ن،وثقوا"رجالهوبقية،بهيعتبرضعيفوهو،واقدبنحماد

."غريب"حديث:2232/والنهايةالبدايةفيكثيرابنوقال.()127المناهل

.1/435القاريعليلملأالشفاشرحمنوالمثبت،نورا"كانتقريشاأن":الأصلفي
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بتسبيحه،الملائكةوتسبح،النورذلكيسبح،عامبألفيآدميخلقأنقبل

الله"فأهبطني:مج!ي!اللهرسولفقال،صلبهفيالنورذلكألقىادماللهخلقفلما

صلبفيبيوقذف،نوحصلبفيوجعلني،ادمصلبفيالأرضالئ

،الطاهرةوالأرحامالكريمةالأصلابمنينقلنيتعالئاللهيزللمثم؛ابراهيم

.")1(قطسفاحعلئيلتقيالمأبويبينأخرجنيحتى

!صالنبيمدحفيالعباسشعرالخبرهذالصحةويشهد-م131

.المشهور)2(

فصل

])3(بقلتهوالكمالالتمذحكان[فيما

)4(:ضروبثلاثةفعلىفصلناهمماإليهالحياةضرورةتدعوماوأما

()21/بتختلفوضرل!،كثرتهفيالفضلوضرلب،قلتهفيالفضلضزل!

فيه.الاحوال

وشريعة،عادة،حالكلوعلى،اتفاقابقلتهوالكمالالتمذحمافأما

وتذم،لقلتهماتتمادحوالحكماءالعربتزلولم،والنومكالغذاء

،)6(والحرص()النهمعلىدليلوالشربالأكلكثرةلانبكثرتهما؛

لادواءجالمب،والآخرةالدنيالمضارمسئما،الشهوةوغلبة،)7(والشره

.الدماغوامتلاء،النفس!)8(وخثارة،الجسد

)1(

)2(

)س!(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.)293(برقمالمصنفوسيورده.(0128)رقمالمناهل5/مسندفيالعدنيعمرأبيابنأخرجه

تخريجه.وهناك)393(برقمالعباسشعرالمصنفسيذكر

.عنديمنحاصرتينبينما

.والنوعالصنفوهو،ضربجمع:ضروب

فيه.الرغبةاوالشهوةأفرط:الشيءفينهم:النهم

الجشع.:لحرصا

له.واستهاؤهعليهحرصهاشتد:وغيرهالطعامإلىشره:الشره

نثاطها.وعدماختلاطها:النفسخثارة
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مسبب،الشهوةوقمعالنفس!؛وطط،القناعةعلىدليلوقلته

علىدليلالنومكثرةأنكما،الذهنوحذة،الخاطروصفاء،للصحة

وعادة،للكسلمسئب،والفطثة،ءالذىوعدم؛والضعفالفسولة)1(

وموته.،وغفلته،القلبوقساوة،نفعغيرفيالعمروتضييع،العجز

منمتواتراوينقل،مشاهدةويوجد،ضرورةيعلمماهذاعلىوالشاهد

وأخبارها،العربوأشعار)2(،الشالفينوالحكماء،المتقدمةالأممكلام

الاستشهادإلىيحتاجلامما،وخلفسلفمنوآثار،الحديثوصحيح

به.العلماشتهارعلىواقتصارااختصاراهنا])3(ذكرهتركنا[وإنماعليه

بالاقل.الفنينهذينمنأخذقد!هس!النبيوكان

سيمالا،عليهوحض،بهامرالذيوهو،سيرتهمنيدفعلاماهذا

بالاخر.أحدهمابارتباط

الفضلأبوحدثنا،عليهبقراءتيالحافظالصدفيعليأبوحدثنا-132

بنبكرحدثنا،احمدبنسليمانحدثنا،الحافظنعيمأبوحدثنا،الاصبهاني

بنيحيىأنصالحبنمعاويةحدثني،صالحبناللهعبدحدثنا)4(،سهل

ادمابنملا"ما:قال!!ي!اللهرسول!إنكرمعديبنالمقدامعنحذثهجابر

محالة،لاكانفان،صلبهيقمنأكلاتادمابنحسب،بطنهمنشراوعاء

.(")لنفسهوثلث،لشرابهوثلث،لطعامهفثلث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

وفي،"الفسولية":نسخةوفي(.الوسيط)المعجمالرأيوضعفالمروءةقلة:الفسولة

.""السفولية:أخرى

."االسابقين:المطبوعفي

.1/943القاريعليملاشرحمنزيادة

أبو،الدمياطيسهلبنبكروهو.نسختنافيماوالصواب"سهلبنبكر"أبو:المطبوعفي

.13/425النبلاءأعلامسيرفيترجمتههـانظر)928(سنةبدمياطمات.الهاشميمحمد

وأخرجه)645(رقم0/2273الكبيرفيالطرانيأحمدبنسليمانطريقمنالمصنفأسنده

حسنحديث"هذا:الترمذيوقال،وغيره)9334(ماجهوابن،)0238(الترمذي

=حيانابنأيضأوصححه،الذهبيووافقه،331(و112)4/الحاكموصححه،"صحيح
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والأكل.الشربكثرةمنالنومكثرةولان

الليل.سهريملكالطعامبقفة:الثوريسفيانقال

،كثيرافترقدوا،كثيرافتشربوا،كثيراتأكلوالا:السلفبعضوقال

.كثيرافتخسروا

ضفف)1(؛علىكانماإليهالطعامأحبكانأنهلمج!ي!عنهرويوقد-133

.الأيديكثرةأي

شبعا!النبيجوفيمتلىءلم:عنهااللهرضى)22/أ(عائشةوعن-134

ه-ص

أكل،أطعموهإن،يتشهاهولاطعامايسألهملاأهلهفيكانوأنه،قط

.شرب)3()2(سقوهوما،قبلأطعموهوما

فيهاالبرمةأر"ألم:وقوله،)4(بريرةبحديثهذاعلىيعترضولا-135

بيانفأراد؛لهيحللاأنهاعتقادهم!ي!ظنهسؤالهسببلعلإذ(لحم؟")

فصدق،بهعليهيستأثرونلاأنهمعلمهمع،اليهيقذموهلمراهمإذ،سنته

."هدثةولناصدقةلها"هو:بقولهأمرهمنجهلوهمالهموبين،ظنهعليهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(8101)برقمأيضاالمصنفوسيورده.تخريجهاستوفيناوهناك،موارد(9134و)1348

مالك،بنأنسحديثمنوغيره31()80يعلىوأبو،()138الشمائلفيالترمذيأخرجه

وجود،جابرحديثمن2(0)45يعلىأبووأخرجه،موارد)2533(حبانابنوصححه

.(013)المناهلفيالسيوطيإسخاده

.(("أسقوه:نسخةفي

.)327(برقمالاتيوالحديث،968-4682/الأصولجامعانظر

فيكان:عائشةقالت.معاويةبنيزيدزمنإلىعاشت.مشهورةصحابية،عائشةمولاةهي

علىفدخل،لحملهاوأهدي.عتقتحينزوجهاعلىخيرت:سننيثلاثبريرة

رأألم":فقال.البيتأدممنوأديمبخبزفأتي.بطعامفدعا،النارعلىوالبرمةك!يلأاللهرسول

.بريرةعلىبهتصذقلحمذلك!اللهرسوليا،بلى.فقالوالح!!؟"فيهاالنارعلىبرمة

انما":فيهاكل!!صالنبيوقال.هديةلنامنهاوهوصدقةعليهاهو:فقال.منهنطعمكأنفكرهنا

."أعتقلمنالولاء

.القدر:()البرمة.عائشةحديثمن(4051/41)ومسلم،(05)79البخارياخرجه
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وخرست،الفكرةنامتالمعدةامتلأتإذا!بنيئيا:لقمانحكمةوفي

.العبادةعنالأعضاءوقعدت،الحكمة

يشبع.حتىيأكللمنالعلميصلحلا:)1(سحنونوقال!

.متكئا")2(اكلفلاأنا"أما:ع!ي!قولهالحديثصحيحوفي-136

وشبهه،كالمتربعلهالجلوسفيوالتقعدد،للأكلالتمكنهو:والامماء

هذهعلىوالجالس،تحتهماعلىالجالسفيهايعتمدالتيالجلساتتمكنمن

منه.ويستكثرالأكليستدعيالهيئة

.مقعيا!3(المستوفزجلوسللأكلجلوسهكانإنما!والنبي-137

يجلسكماواجلس،العبدياكلكماآكل،عبدأنا"انما:ويقول!-138

.العبد")4(

المحققين.عندشقعلىالميلالايماءفيالحديثمعنىوليس

الصحيحة.الآثاربذلكشهدت،قليلاكانع!ي!نومهوكذلك

.(")قلبيينامولاتنامانعيني"ان:جم!عالهقال!فقدذلكومع-913

علىلأنه؛النومقلةعلىاستظهارا)6(الأيمنجانبهعلىنومهوكان-014

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.بالمغربطائراسم:بسحنونيلقب،فقيهعلامةإمام،حبيببنسعيدبنالسلامعبدهو

فيترجمتهانظر.سنةثمانونولههـ،)024(سنةماتمالكالإمامفقهفي"المدؤنة"له

.-126396/النبلاءأعلامسير

جحيفة.أبيحديثمن،لهواللفظ(0183)والترمذي،()8953البخاريأخرجه

فيالمتمكنغير،المستعجل)المستوفز(:أن!.حديثمن)4402(مسلمأخرجه

ساقيه.ناصبأ،أليتيهعلىجالسأأي:)مقعيأ(.جلوسه

الزوائدمجمعفيالهيثميإسنادهوحسن.عائشةحديثمنوغيره(0294)يعلىأبوأخرجه

فىانظرهاالصحابةمنعددعنطرقوله،)135(الصفامناهلفيوالسيوطي،9/91

.)258(برقموسيأتي،()135الصفامناهل

.(4161)برقموسياتي.عائسةحديثمن)738(ومسلم،(11)47البخارياخرجه

اليومعملفيوالنسائي،)252(الشمائلوفي،)9933(السننفيالترمذيأخرجه

."غريبحسنحديث"هذا:الترمذيقال.عازببنالبراءحدي!من)785(برقم"والليلة
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حينئذ،الباطنةالأعضاءمنبهيتعلقوماالقلبلهدو،أهنأالأيسرالجانب

.والطولفيهالاستثقالذلكفيستدعي؛الأيسرالجانبإلىلميلها

يغمرهولم)1(الإفاقةفأسرع،وقلقالقلبتعلقالأيمنعلىالنائمنامواذا

.لاستغراقا

فصل

بكثريه])2(التمدح[فيما

كالنكاح،بوفورهوالفخر،بكثرتهالتمدحيتفقماهو:الثانيوالضرب

،الكمال)22/ب(دليلفانه؛وعادةشزعافيهفمتفق:النكاحفأما.والجاه

سيرةبهوالتمادح،معروفةعادةبكثرتهالتفاخريزلولم،الذكوريةوصحة

ماضية.

الأمةهذهأفضل:عباسابنقالوقد؛مأثورةفسنةالشرعفيوأما-141

ع!ي!.إليهمشيرا!4(.نساء)3(أكثرها

يومالأممبكممباهفاني،[تناسلوا]"تناكحوا:السلامعليهقالوقد-421

.")5(القيامة

)6(التبتلعنونهى-431

بقوله:5!ي!اعليهمانبه

اللذينالبصروغض،الشهوةقمعمنفيهمامع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.""الإقامة:نسخةفي

.عنديمنحاصرتينبينما

.(05)96البخارياخرجه

"يشير".:المطبوعفي

وتبعه،العراقيإسنادهوضعف،عمرابنحديثمنتفسيرهفيمردويهابنأخرجه

."الصحابةمنعددعنمعناه"جاء:35(0)الحسنةالمقاصدفيالسخاويوقال.السيوطي

.()9122يساربنمعقلوعن،()1228برقمأنسعنالظمآنمواردفيخرجناهوقد

)التبتل(:.وقاصأبيبنسعدحديثمن)2014(ومسلم،)7305(البخاريأخرجه

(.)النهايةالنكاحوتركالنساءعنالانقطاع
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")1(للفرجوأحصن،للبصرأغضفانه؛فليتزؤجطولذاكان"من-144

الزهد.فييقدحمماالعلماءيرهلمحتى

فيهن؟يزهدفكيف،المرسلينسيدإلىحببنقد:اللهعبدبنسهلقال

.)2(عيينةلابنونحوه

.النكاحكثيري،)3(وال!راريالزوجاتكثيريالصحابةزهادكانوقد

.شيءغيروغيرهم،عمروابن،والحسن،عليعنذلكفيوحكي

عزبا.اللهيلقىأنواحدغيركرهوقد

زكريابنيحيىوهذا،الفضائلمنوكثرتهالنكاحيكونكيف:قلتفإن

اللهيثنيفكيفحصورا!4(؛كانأنهعليه[تعالى]اللهأثنىقد]السلام[عليه

فضيلة؟تعدهعمابالعجز

قررتهكماكانولو،النساءمنتبتل-السلامعليه-مريمبنعيسىوهذا

لنكح؟.

كماليس(حصور)بأنه-السلامعليه-يحيىعلىتعالىاللهثناءانفاعلم

بعضهم:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

قال،...أغضفانه:قولهبدون،أنسحديثمن)9913(والبزارالطبرانيأخرجه

،(05)66البخاريوأخرجه."ثقاتالطبراني"ورجال:4/252الزوائدهـجمعفيالهيثمي

أغضفإنهفليتزوجالباءةمنكماستطاع"من:بلفظمسعودابنحديثمن14(0)0ومسلم

.ومقدرةوغنىيسبرصاحب:طول()ذا."...للبصر

ترجمتهانظرسنة)19(وله()891سنةمات.حجة،فقيه،حافظثقة،عيينةبنسفيانهو

.475-8454/النبلاءأعلامسيرفي

.الإماء:السراري

.(لمخلوفالقران)كلماتوزهداتععفا،اتيانهنعلىالقدرةمع،النساءيأتيلا:حصورا

.حصورا"كانبأنه":لتصيرالناسخحورهاثم،حصور"بأنه":الأصلفي

132



ونقادالمفسرين)2(حذاقهذاأنكرقدبل؛لهذكرلاأو،هيوبا!1(كانإنه

.بالأنبياءتليقولا،وعي!بنقيصةهذه:وقالوا،العلماء

عنها.حصركأنه،يأتيهالاأي:الذنوبمن)3(معصومأنهمعناهوإنما

.الشهواتمننفسهمانعا:وقيل

النساء.شهو!فيلهليست:وقيل

فيالفضلوإنما،نقصالنكاحعلىالقدرةعدمأنهذامنلكبانفقد

بكفايةأو-السلامعليه-كعيسى،بمجاهدةإماقمعها؛ثم،موجودةكونها

منكثيرفيشاغلةلكونهازائدةفضيلة-السلامعليه-كيحيى،اتعالى]اللهمن

الدنيا.إلىحاطة،الاوقات

عنتشغلهولم،فيهابالواجبوقاموملكهاعليهاأقدرمنحقفيهيثم

عنأ()23/كثرتهنتشغلهلمالذي!محمدنبينادرجةوهي،عليادرجة-ربه

واكتسابه،بحقوقهنوقيامه،لتحصييهن،عبادةذلكزادهبل؛ربهعبادة

منكانتوإن،هودنياهحظوظمنليستأنهاصرحبل؛إياهنوهدايته،لهن

.غيرهدنياحظوظ

منذكرلماحبهأنعلىفدل!")4(.دنياكممنالي"حبب:فقال-145

ليسلذلكواستعماله،غيرهدنياأمر)6(من(هما)اللذينوالطيبالنساء

فيالملائكةوللقاء،التزويجفيذكرناهاالتيللفوائد؛لآخرتهبل،لدنياه

أسبابه.ويحرك،عليهويعين،الجماععلىيحضمماأيضاولأنه؛الطيب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.النكاحعنجبانأ-هنا-المراد:هيوبا

الماهر.وهو،حاذقجمع:حذاق

الصحة.بعلامةورمزمعصومأ""كان:فوقهاالناسخوكتب.الأصلفيهكذا

فيعينيقرةوجعلت.والطيب"النساء:وتتمته)35(برقمالمتقدمالحديثمنطرف

.3(1،20)46برقموسياتي"الصلاة

.المطبوعمنوالمثبت،هو"":الاصلفي

.أمور""من:المطبوعفي
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الحقيقيحبهوكان؛شهوتهوقمع،غيرهلأجلالخصلتينلهاتينحبهوكان

بينميزولذلك؛ومناجاتهمولاهجبروتمشاهدةفيبذاتهالمختص

الحالين.بينوفصل،الحبين

وعيسىيحيىساوىفقد")1(؛الصلاةفيعينيقرةوجعلت":فقال-461

بهن.بالقيامفضيلةوزاد،فتنتهنكفايةفي

لهأبيحولهذا؛منهالكثيروأعطي،هذافيالقوةعلىأقدرممن!وكان

)2(.لغيرهيبحلمماالحرائرعددمن

الليلمنالساعةفيلسائهعلىيدوركان!يمأنه:أنسعنرويناوقد-471

ثلاثينقوةأعطيأنهنتحدثوكنا:أنسقال.عشرةإحدىوهن،والنهار

النسائي.خرجه.رجلأ)3(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.)4(رافعأبيعننحوهوروي-481

.الجماعفيرجلاأربعينقوةالسلامعليهأعطي:()طاووسوعن

)6(.سليمبنصفوانعنومثله

.03()2برقموسيأتي(41و)5)35(برقمتقدم

وقد.فينقلنها،عليهايطلعن،ظاهرةلشتالتيالأحكامأنك!ههدأزواجهكثرةفيوالحكمة

937(.1/)الفتحالطيبالكثيرذلكمنعائشةعنجاء

نأ:بلفظ)284(والبخارلى،54-6/53النسائيوأخرجه)268(.البخاريأخرجه

مسلموأخرجه.نسوةتسعيومئذولهالواحدةالليلةفينسائهعلىيطوفكانجميمالنجي

واحد.بغسلنسائهعلىيطوفكانكتنالنجيأن:بلفظ03()9

نأرافعأبيعن،سلمىحديثمنوغيره)095(ماجهوابن،)921(داودأبوأخرجه

الله!رسوليا:لهفقلت:قال.هذهوعندهذهعنديغتسلنسائهعلىيومذاتطافك!!صالنجي

يأ-أنسوحديث:داودأبوقال.وأطهر"وأطيبأزكى"هذا:قالواحدا؟غسلاتجعلهألا

وقتينفيالأمرينفعلأنهعلىمحمولهو:النوويقال.هذا"منأصح-السابقالحديث

مختلفين.

فاضل.فاقيهثقةتابعي.لاقبوطاووس،ذكواناسمه:يقال.اليمانيكيسانبنطاووسهو

التقريب.ذلك/بعدوقيلهـ.(01)6سنةمات

التقريب./سنة)72(هـوله)132(سنةمات.ثقة،عابد،مفتطتابعي
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وتطهر،التسعنسائهعلىليلة!ي!النبيطاف:مولاتهسلمىوقالت-941

.(وأطهر")1أطيب"هذا:وقال؛الاخرىيأتيأنقبلواحدةكلمن

وأامرأةمئةعلىالليلةلأطوفن-:السلامعليه-سليمانقالوقد-015

ء)2(

ذلك.فعلوانه.وتسعينسمع

تسع[أورجلمئةماءسليمانظهرفيكان:عباسابنقال-151

.)3(سريةمئةوثلاث،امرأةمئةثلاثلهوكانت،]وتسعين

.سرئة)4(مئةوثلاث،امرأةمئةسبع:]اوغيرهالنقاشوحكى-م115

-يدهعملمنوأكله،زهده-على]السلاماعليهلداودكانوقد-1م151

.()مئةأوريابزوجوتمت،امرأةوتسعونتسع

ولتمئعونتمئعلإأخىهذاان):تعالىبقولهالعزيزالكتابفيذلكعلىنبهوقد

.23]:اص!(نغبئ

بأربع:الناسعلئ"فضلت:السلامعليه،عنهأنسحديثوفي-152

.")6(البطشوقوة،الجماعوكثرة،والشجاعة،بالسخاء

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

السابق.الحديثوانظر.(41)5المناهل/الطبقاتفيسعدابنأخرجه

،(1654)مسلمعندأخرىرواياتوانظر.هريرةأبيحديثمن)9281(البخاريأخرجه

.(0461)برقموسيأثي

بها.يتسرىالأمة:()سزيه.(1)47المناهلموقوفا!متفسيرهفيجريرابنرواه

،اسرأةمئةثلاثلسليمانكان"أنه(:)148المناهلفيالروايةوجاءت.الأصلفيهكذا

القرظيكعببنمحمدعن2958/الحاكمأخرجهاهذهالمناهلورواية."سريهمئةوسبع

-لسليمانأي-له"وكانت:قولهمنعباسابنعن2695/أيضاالحاكموأخرح.قولهمن

."مهريةمئةوثلاث،سريةمئةتسع

قالا.السلاعليهداودقوادمنقائد)اوريا(:.قولهمنالشديعن2586/الحاكمرواه

ثابت"خبروأورياداودقصةفي"ليس-:435/التفسجرفيالخازنعنهنقلهفيما-المصنف

زوجف،فيالطمعوإلئ،حقبغيرمسلمرجلقتلفيالسعيالئيرجعالقصةوحاصل

.هذا"السلامعليهبداوديظنأنبعاقليليقفلا،عظيممنكروكلاهما

رجاله-إسنادهو،الأوسطفيالطبراني"رواه:وقال8926/الزوائدمجمعفيالهيثميذكره
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فيعظمهجاههوبقدر،عادة)23/ب(العقلاءعندفمحمودالجاهوأما

.لقلوبا

آلدنيافىوجبها):السلامعليهعيسىصفة)1(فيتعالى[الله]قالوقد

لعقبىالناس)2(ببعضمضزفهو؛كثيرةافاتهلكن45]:عمران[ال(وألأخرة

.ضذهومدح،ذمهمنذمهفلذلك،الآخرة

.الأرضفيالعلووذم،)3(الخمولمدحالشرعفيوورد

قبلوالعظمة،القلوبفيوالمكانة،)4(الحشمةمنرزققد!صوكان

أذاهويقصدون،أصحابهويؤذونيكذبونهوهم،وبعدهاالجاهليةعندالنبوة

حاجته.وقضوا،امرهأعظمواواجههمإذاحتىخفيةنفسهفي

بعضها.سياتيمعروفةذلكفيوأخباره

.يرهلممن)6(رؤيتهمن()ويفرقيبهتكانوقد

:فقال؛الفرقمنأرعدترأتهلماأنهاقيلةعنرويكما-153

")7(.السكينةعليك!مسكينة"يا

)1(

)2(

)ص!(

)4(

)5(

)6(

)7(

وجود."ثقات"ورجاله036(:)2/الإحياءاحاديثتخريجفيالعراقيوقال"موثقون

،)5884(الصغيرالجامعفيبالضعفلهرمزبينما،)914(المناهلفيالسيوطيإسناده

يصح.لاحديث:الجوزيابنوقال.منكرخبرإنه:الذهبيميزانوفي

.""قصة:نسخهفي

"لبعض".:المطبوعفي

.الظهورترك

الوسيط.المعجمالمحمود/الوسطوالمسلك،الحياء:الحشمة

.ويفزعيدهشأي

نسخة..لرؤيته

وأخرج.وغيرهالكبيرفيوالطبرانيمندةابنبطولهأخرجه.حسنطويلحديثمنطرف

الأدبفيوالبخاري،(11)9الشمائلفيوالترمذي،()4847داودأبو:منهالأولئالفقرة

واضطربترجفت:(الفرقمن)أرعدت.(و)21265(49)برقموسيأتي،(1)183المفرد

.الخوفمن
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كل!!:لىفقالفأرعد؛يد،ينقآمرجلاأنمسعودأبيحديثوفي-154

الحديث.")1(...بملكلستفانيعليك"هؤن

)2(رتبتهوإنافة،بالرسالةمنزلتهوشريف،بالنبوةقدرهعظيمفأما

سيدالآخرةفيهوثم،النهايةمبلغهوفأمو،الدنيافيوالكرامةبالاصطفاء

.ادمولد

.بأسرهالقسمهذانظمناالفصلهذامعنىوعلى

بهالتمةخفيالحالاتتختنف[فيما

])3(بسببهوالتفاخر

والتفاخر)5(بهالتمدح)4(فيالحالاتتختلفمافهو:الثالثالضربوأما

عندمعظمالجملةعلىفصاحبه.المالككثرة،لأجلهوالتفضيل،بسببه

فليسوإلا،بسببهأغراضهوتمكن،حاجاتهإلىبهتوصلهلاعتقادها،العامة

مهماتهفيلهمنفقاوصاحبه،الصورةبهذهالمال!كانفمتى،نفسهفيفضيلة

)1(

)2(

)3(

)4(

وقالالذهبيووافقه،48(-)3/47الحاكموصححه،)3312(ماجهابنأخرجه

المناهلفيالسيوطيوعزاه"ثقاتورجاله،صحيحإسناد"هذاالزوائد؛فيالبوصيري

."المحفوظهو":وقالمرسلاقيسوعن،موصولاعظقيسطريقمنالبيهقيإلى()151

فيالهيثميوذكره.الذهبيوأقره2466/الحاكمصححهاللهعبدبنجريرعنالبابوفي

برقموسيأتي"أعرفهملممنوفيهالأوسطفيالطبراني"رواه:وقال902/المجمع

رجف:)أرعد(.خفف:)هؤن(.البدريعمروبنعقبةهو:مسعود()أبو.)275(

.الخوفمنواضطرب

رفعتها.:رتبتهانافة

.عنديمنحاصرتينبينما

"بالتمدح".:نسخةفي

نسخة..والافتخار
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المعاليبهمشتريا،مواضعهفيوتصريفه؛وأمله،)1(اعتراهمنومهمات

أهلعندصاحبهفيفضيلةكان،القلوبمن)2(والمنزلة،الحسنوالثناء

الدنيا.

والداراللهبذلكوقصد،الخيرسبيلفيوأنفقه،البروجوهفيصرفهوإذا

غيرلهممسكاصاحبهكانومتى،حال!بكلالكلعندفضيلةكان،الاخرة

فيمنقصةوكان،كالعدمكثرهعاد،جمعهعلىحريصا،وجوههموجهه

رذيلةهوة)4(فيأ()24/أوقعهبل؛السلامةجدد)3(علىبهيقفولم،صاحبه

مفضليه)7(عندوفضيلتهبالمال!التمدح)6(فإذا(؛)النذالةومذقة،البخل

متصرفاته،فيوتصريفه،غيرهإلىبهللتوصلهووإنما،لنفسهليست

بالحقيقة،مليء)8(غيروجوههوتجههولا،مواضعهيضعهلماذافجامعه

غير،ابدافقيرهوبلالعقلاء؛منأحدعندممتدعولا،بالمعنىغنيولا

يسقطلملهاالموصلالمال!منبيدهماإذ؛أغراضهمنغرضإلىواصل

.شيءمنهيدهفيليسفكأنه؛لهمال!ولا،غيرهمالخازنفأشبه،عليه

المال!منيدهفييبقلموإن،المال!فوائدبتحصيلهغنياو]مليءوالمنفق

،الأرضخزائنأوتيقدتجدهالمال!فيوخلقه!نبيناسيرةفانظر

فيعليهوفتح،قبلهلنبيتحلولم،الغنائملهوأحلت،البلادومفاتيح

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

معروفه.طالباجاءه:اعتراه."اعتراهمنمهضاتفيله"منفقا:المطبوعفي

"في".:المطبوعفي

.العثار"أمنالجددسلك"من:المئلوفي.المستويةالأرض:الجدد:جدد

الوسيط.المعجمالقعر/البعيدةالحفرة:الهؤة

والسفالة.والحقارةالخ!ة:النذالة

.""التمادح:نسخةفي

"مففسله".:المطبوعفي

الإسلامي.الاقتصاديالمعجم/المطلوبالمالدفععلىوالقادر،الثقةالغنيئ:المليء
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منذلكدانىوما،)1(العربجزيرةوجميع،واليمنالحجازبلاد!ج!حياته

يجبىلاماوصدقاتهاوجزيتهاأخماسهامنإليهوجلبت،والعراقالشام

منه،بشيءاستأثرفماالاقاليمملوكمنجماعةوهادته)2(،بعضهإلاللملوك

بهوقوى،غيرهبهوأغنى،مصارفهصرفهبلدرهما؛منهأمسكولا

المسلمين.

ديناراالا،دينارمنهعندييبيتذهباأحداليأنيسرني"ما:وقال-155

.")3(لدينيأرصده

لبعضفدفعهاستة)4(؛منهاوبقيت،فقسمهامرةدنانيروأتته-156

.(")استرحت"الان:وقال،وقسمهاقامحتىنوميأخذهفلم،نسائه

.)6(عيالهنفقةفيمرهونةودرعهوطت-157

إليه.ضرورتهتدعوهماعلىومسكنهوملبسهنفقتهمنواقتصر

،الشملة)7(الغالبفيفيلبس؛وجدهمايلبسفكان،سواهفيماوزهد

)9(الديباجأقبيةحضرهمنعلىويقسم،الغليظوالبرد)8(،الخشنوالكساء

الملابسفيالمباهاةاذ؛يحضرهلملمنويرفع،بالذهبالمخوصة)01(

.النساءسماتمنوهي،والجلالةالشرفخصالمنليستبهاوالتزين

فمنالعوضفيوأما.الطولفيالعواقريفإلىاليمنعدنأقصىبينما:العوبجزيرة()1

.6171/الفتحوانظر.الأصمعيقاله.الشامأطرافإلىوالاهاوماجذة

بهدايا.لهارسلت:هادته)2(

والبخاري.ذرابيحديثمن32()49/الزكاةفيومسلم،)6444(البخاريأخرجه)3(

وأحفظه.أعده:()أرصده.هريرةأبيحديثمن(199)ومسلم،6(44)5

.المطبوعمنوالمثبت،مئة""ست:الاصلفي()4

.()153المناهل/اللفظبهذاعائشةعنسعدابنأخرجه)5(

.(16)30مسلمعندأخرىسياقةوانظر.عائشةحديثمن(4)467البخاريأخرجه)6(

الوسيط.المعجم/ويتلفعبهايتوشحخملذاتالثيابمنشقة:الشملة)7(

الوسيط.المعجمبه/يلتحفمخططكساء:البرد)8(

الحرير.ثياب:الديباجأقبية)9(

المنسوجة.:المخوصة(01)
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مثله،لبسوكونه،جنسهفيوالتوسط،الثوبنقاوةمنهاوالمحمود

الطرفين.فيالشهرةإلىيؤديلامما،جنسهلمروءةمسقطغير

إنماالناسعند)24/ب(العادةفيفيهالفخروغاية؛ذلكالشرعذموقد

.الحالووفور،الموجودبكثرةالفخرإلىيعود

وخدمهالاتهوتكثير،المنزلوسعة،المسكنبجودةالتباهيوكذلك

ومركوباته.

فهو،وتنزهازهداذلكفترك،فيهاماإليهوجبي،الأرضملكومن

فضيلة-كانت-إنالخصلةبهذهللفخرومالك)1(،الماليهلفضيلةحائز

فيوزهد،عنهاباضرابه)4(المدحفيومعرق!3(،الفخرفيعليهازائد)2(

مظانها.فيوبذلها،فانيها

فصل

ع!هلأ()5(خلقهحسن[في

اتفقالتيالشريفةوالادابالحميدةالأخلاقمنالمكتسبةالخصالوأما

منها،الواحدبالخلقالمتصفوتعظيم،صاحبهاتفضيلعلىالعقلاءجميع

الدائمةالسعادةووعد،بهاوأمر،جميعهاعلىالشرعوأثنى،فوقهعمافضلا

بحسنالمسماةوهي،النبوةأجزاءمنبأنهبعضهاووصف،بهاللمتخلق

الميلدونفيهاوالتوشط،وأوصافهاالنفسقوىفيالاعتدال!وهو؛الخلق

فيالانتهاءعلى!محمدنبيناخلقكانتقدفجميعها؛أطرافهامنحرفإلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.""المال:المطبوعفي

.المطبوعمنوالمثجت،"زائدا":الأصلفي

والحسب.الكرمفيأصلعلىأنهمعناه:معرق

باعراضه.:باضرابه

.عنديمنحاصرتينبينما
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:[تعالى]فقال!بذلكعليهتعالىاللهأثنىحتى،غايتهاإلىوالاعتدال!،كمالها

.]4:لقلما1عظيو(ظقلعكوإنك)

يرضى،القران--!ي!خلقهكان-:عنهااللهرضي-عائشةقالت-158

.)1(بسخطهويسخط،برضاه

.")2(الأخلاقمكارملأتمم"بعثت:!لهلتووقال!-915

.خلقا"3(الناسأحسن!م!اللهرسول!كان:أنسقال!-016

)4(.مثلهعنهاللهرضيطالبأبيبنعلي-وعن161

لم،فطرتهوأول!خلقتهأصلفيعليهامجبولاالمحققونذكرهفيماوكان

ربانية.وخصوصية،إلهيبجودإلارياضةولاباكتسابلهتحصل

إلىصباهممنذسيرهمطالعومن(،)والمرسلينالانبياءلسائروهكذا

ويحيى،،وموسى،عيسىحال!منعرفكما،ذلكحققمبعثهم

.السلامعليهم،وغيرهم،وسليمان

فيوالحكمةالعلموأودعوا،الجبلةفيالأخلاقهذهفيهمغرزتبل

.أ(2/)5،]21:أمريم!بيا(ألحكموءالينه):لىتعااللهقال!،الفطرة

.صباهحال!في]أتعالىاللهبكتابالعلميحيىأعطي:المفسرونقال!

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)746(مسلمرواهوصدره.اللفظبهذاالبيهقيإلى)155(المناهلفيالسيوطيعزاه

.(421و)2(5)52برقموسيأتي

،)274(المفردالأدبفيوالبخاري،)0247(والبزار،2381/أحمدأخرجه

،2613/الحاكموصححه،هريرةابيحديثمن(1)165الشهابمسندفيوالقضاعي

."وغيرههريرةأبيعنصحاحوجوهمنمتصلصحيحمدنيحديث"هو:البرعبدابنوقال

."الأخلاقصالحلاتمم"بعثت:رواياتهبعضفي:قلت

النغير؟فعل"ما:حديثصدروهو)0215(.ومسلم،)3062(البخاريأخرجه

عميرإ".ابايا

الغريب.فيعبيدأبيإلى()158المناهلفيعزاه

.المطبوعفيتردلم"والمرسلين":كلمة
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:الصبيانلهفقالى،ثلاثأوسنتينابن[يحيى]كان:معمر)1(وقالى-162

؟)3(.خلقتأللعب)2(:فقالى؟تلعبلالم

صدق93]::عمران[آلى(آدته!ن!ةمصدالا!:تعالىقولهفيوقيل

وروحه.اللهكلمةأنهلهفشهد،سنينثلاثابنوهو؛بعيسىيحيى

اجدإني:لمريمتقولىيحيىامفكانت؛أمهبطنفيوهوصدقه:وقيل

له.تحئة؛بطنكفيلمايسجدبطنيفيما

ألاماله:لهابقولهإياهولادتهاعندلأمهعيسىكلامعلى][تعالىاللهنصوقد

وعلى24]:[مريمتحتها((4(!ومن:قرامنقراءةعلى24]:[مريم(تخزق

.السلامعليهعيسىالمناديإن:قالىمنقولى

نبيا(وجعلنىآممخفءاتحنىاللهعتدإقمالو:فقالى،مهدهفيكلامهعلىونص

.3]0:[مريم

.7]9:الأ!اء[(وعلماحكماءانئناوثسلتمنففهمئها):وقالى

.((المرجومةقصةفييلعبصبيوهوسليمانحكممنذكروقد-163

)1(

)2(

)ص!(

)4(

)5(

سنةمات.فاضلثبتثقة:حجرابنعنهقال.التابعينأتباعكبارمن،راشدبنمعمرهو

-7518/النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر.سنة)58(ابنهـوهو()154

نسخة..للعبما

فيوالحاكم،يسندهولمجبلبنمعاذعن"الديلمي)915(:المناهلفيالسيوطيقال

فيحاتمأبيوابن،الزهدفيأحمدوأخرجه،واهوسنده،مرفوعاعباسابنعنالتاريخ

."فذكره،والزيلعي،معمرعنتفسيره

الميمبكسرتحتها""من.وخلفوالكسائيوحمزة،عاصمعنوحفص!،ونافعجعفرأبوقرأ

تحتها""من:ويعقوب،عاصمبنبكروأبو،عامروابن،عمرووأبو،كثيرابنوقرأ.والتاء

)288(.صالعشرالقراءاتفيالمبسوطانظر.والتاءالميمبفتح

عنراودهااسرائيلبنيفيحسناءامرأةأنعباسابنإلىبسندهتاريخهفيعساكرابنرواه

،داودعندعليهابينهمفيمافاتفقوا،منهمكلعلىفامتنعت،رؤسائهممنأربعةنفسها

ذلكعشيةكانفلما،برجمهافأمر،منهاذلكعودتهقد،لهاكلبانفسهامنمكنتأنها

منهم=أربعةوتزئا،حاكمافانتصب،مثله،ولدانمعهواجتمع،سليمانجلس،اليوم
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.أبوهداودبهاقتدىما)1(الصبيقصةوفي-164

عاما.عشراثنيالملكأوتيحينكانعمرهانالطبريوحكى

طفل.وهوبلحيتهوأخذهفرعونمعموسىقصةوكذلك

قثل(منرشدهإبرهيمءانيتاولقذ!!و:تعالىقولهفيالمفسرونوقال

.وغيرهمجاهدقاله؛صغيراهديناهأي؛]15:الأنبياءا

خلقه.إبداءقبلاصطفاه:عطاءابنوقال

ملكااليهاتعالى]اللهبعث-السلام-عليهإبراهيمولدلما:بعضهموقال

يقل:ولم،فعلتقد:فقال؛بلسانهويذكره،بقلبهيعرفهأناللهعنيأمره

.رشدهفذلك؛أفعل

ستابنوهوكانتومحنتهالنارفي-السلام-عليهابراهيمإلقاءان:وقيل

وإن؛سنينسبعابنوهو]اكان)3(بالذبحإسحاقابتلاءوإن،سنه2عشرة

.شهراعشرخمسةابنوهوكانوالشمسوالقمربالكوكبإبراهيماستدلال

الجب،فيبالقائهإخوتههثمعندماصبيوهويوسفإلىأوحي:وقيل

)1(

)2(

)3(

.سليمانفقالكلبأ.نفسهامنمكنتبأنهاعليهاوشهدوا،المرأةبزيواخر،أولئكبزي

الاخر،واستدعى.فعزله.أسود:فقال؟الكلبلونكانما:الاولفسأل.بينهمفرقوا

ذلكعندفأمر.أبيض:الاخروقال،أغبش:الاخروقال.أحمر:فقال،لونهعنفسأله

لونعنمنفردينفسألهمالأربعةأولئكفورهمنفاستدعى،لداودذلكفحكي،بقتلهم

الخبر.هذابصحةأعلموالله.(016)المناهل/بقتلهمفأمر،عليهفاختلفوا،الكلبذلك

بينما:قال.كي!النبيعنهريرةأبيحديثمن(0172)ومسلم،)9676(البخاريرواها

ذهبإنما:لصاحبتهاهذهفقالت،إحداهمابابنفذهبالذئبجاء.ابناهمامعهماامرأتان

.للكبرىبهفقضى.داودالىفتحاكمتا.بابنكذهبإنما:الاخرىوقالت.أنتبابنك

بينكما.أشقهبالسكينائتوني:فقال.فأخبرتاهالسلامعليهماداودبنسليمانعلىفخرجتا

لمسلم.واللفظ"للصغرىبهفقضى.ابنهاهو!اللهيرحمك.لا:الصغرىفقالت

خطأ.وهوعشر"":المطبوعفي

الذبيح.هواسماعيلأنالصحيحالمشهور
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تعالى:اللهيقول

15(.:[يوسف

مهويشع!ونلاوهتمهذابأمرهتملتنبمنهوإقهوأوخنا)

أخبارهم.منذكر)1(مماذلكغيرإلى

نبيناأنأخبرتوهببنتآمنةأنالسير)25/ب(أهلحكىوقد-م164

.السماء)2(إلىرأسهرافعا،الأرضإلىيديهباسطاولدحينولد!محمدا

اليئوبعض.الاوثانإليبغضتنسأت"لما:عط!ص!يثهفيوقال-165

الشعر")3(.

اللهفعصمني،مرتينالاتفعلهالجاهليةكانتممابسيءأهمو"لم-166

أعد")4(.لمثم،منهما

المعارفانواروتشرق،عليهماللهنفحاتوتترادف،لهمالأمريتمكنثم

فيبالنجوةلهمتعالىاللهباصطفاء-ويبلغوا،الغايةيصلواحتى،قلوبهمفي

اللهقال؛رياضةولاممارسةدونالنهاية-الشريفةالخصالهذهتحصيل

.(41:[القصصولجما(!ماواشتوىءانينهأشده(بلغ)ولقا):(تعالى[

ويولد،جميعهادونالأخلاقهذهبعضعلىيطبعغيرهمنجدوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.ذكرنا""مما:المطبوعفي

بر!2()4المجلدفيالطبرانيأخرجه.عج!رضاعهفيالسعديةحليمةحديثمنطرفهو

."ثقات"رجالهما:8122/المجمعفيالهيئميقال،وغيره)7163(يعلىوأبو،)545(

الصفامناهلفيالسيوطي5إسنادوحسن،الظمانموارد)4902(حبانابنوصححه

فيكثيرابنالحافظوقال.الإسنادجيد:الذهبيقول)875(المناهلفيونقل)068(.

قلت:."والمغازيالسيرأهلبينالمتداولةالمشهورةالأحاديثمن"وهو:1228/السيرة

.(19،6111)5برقممنهطرفوسيأتي.انقطاع5إسنادوفي

.()162المناهلأوس/بنشدادعنالدلائلفينعيمابورواه

"رجاله:8226/المجمعفيالهيثميقال.عليحديثمنوغيره24()30البزارأخرجه

وصحح،الذهبيوأقره،245()4/والحاكم،موارد2(001)حبانابنوصححه"ثقات

.092()برقموسيأتي.حجرابنالحافظوحسنه،()163المناهلفيالسيوطيإسناده

.السلامعليهموسىهو""بلغفاعل
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خلقهمننشاهدكما،تعالىاللهمنعنايةتمامهااكتسابعليهفيسهل،عليها

وأ،اللسانصدقاو،)2(الشهامةأو،الشمت)1(حسنعلىالصبيانبعض

ناقصها،يكملفبالاكتسابضدها؛علىبعضهمنجدوكما؛السماحة

وباختلاف،منحرفهاويعتدل،معدومهايستجلبوالمجاهدةوبالرياضة

فيها.الناس)3(يتفاوتالحالينهذين

هل:فيهاالسلفاختلفقدماولهذاله")4(.خلقلماميسر-و"كلم166

.؟مكتسبةأوجبلةالخلقهذا

العبد،فيوغريزةجبلةالحسنالخلقأنالسلفبعضعنالطبريفحكى

هو.قالوبه،والحسن،مسعودبناللهعبدعنوحكاه

.اصلناهماوالصواب

عليهايطعالخلال"كل:قال،ع!ي!النبيعنسعاروىوقد-167

.(")والكذبالخيايةالاالمؤمن

،والجرأة:حديثهفيعنه]اللهارضيالخطاببنعمروقال-168

.يشاء)6(حيثاللهيضعهاغرائزوالجبن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(الوسيط)المعجموالهيئة،والوقاروالسكينة،والمذهب،الواضحالطريق:السمت

)المعجمالجميلالذكرتستتبععظيمةأمورمباشرةعلىوحرصهاالنفسعزة:الشهامة

.(الوسيط

يتفاضل.:يتفاوت

مرفوعأ.عليحديثمن7()2646/ومسلم،(494)5البخاريرواه

.وغيره1/791()0والبيهقي،)711(يعلىوأبو،الأستاركشف)201(البزارأخرجه

01/791البيهقيوأخرجه."الصحيحرجال"رجاله:033()رقمالمجمعفيالهيثميوقال

.بالصوابأشبهالموقوف:الدارقطنيوقال،"الصحيح"وهو؟وقال:قولهمنسعدعن

الخصلة.وهيخلةجمع:()الخلال

عمر.علىموقوفاوغيره9017/السننفيوالبيهقي،2/463الموطأفيمالكأخرجه

حبانوابن)792(والصطعي،)6451(يعلىأبومرفوعأ:هريرةأبيحديثمنوأخرجه

وكانضعيف":التقريبفيقال.سليمانبنمعديإسنادهوفي،341/المجروحينفي

.عابدا"
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أصولها،نذكرولكنا،كثير!الجميلةوا!الا!مودةالأخلاقوهذه

تعالى.اللهشاءإنبهاع!يالهوصفهونحقق،جميعهاإلىونشير

فصل

صئي])1(عقلهنباهة[في

من!الذيفالعقلدائرتهاونقطة،ينابيعهاوعنصر،فروعهاأ()26/أصلأقا

الفطنة،وجودة،الرأيثقوبهذاعنويتفرع،والمعرفةالعلمينبعث

ومجاهدة،النفسومصالحللعواقبوالنظر،الظنوصدق،والإصابة

الرذائل.وتجنب،الفضائلواقتناء،والتدبيرالسياسةوحسن،الشهوة

لمالتيالغايةالعلمومن،من!وبلوغه،!شح!من!مكانهإلىأشرناوقد

.سواهبشويبلغها

مجاريتتبعمنعندمتحققمن!تفرعومما،ذلكمنمحلهجلالةوإذ

وبدائع،شمائلهوحسن،كلامهجوامعوطالع،سيرهواطراد،أحواله

المنزلة،والكتبوالإنجيلالتوراةفيبماوعلمه،حديثهوحكم،سيره

،الأمثالوضرب،وأيامها،الخاليةالأمموسير،الحكماءوحكم

،الحميدةوالشيم،النفيسةالآدابوتأصيلالشرائعوتقرير،الأناموسياسات

وإشاراته،قدوةفيها-السلامعليه-كلامهأهلهااتخذالتيالعلومفنونإلى

ذلكوغير،والنسب،والفرائض،والحساب،والطب،)2(كالعبارة؛حجة

مدارسة،ولا،تعليمدون-تعالىاللهشاء-إنمعجزاتهفيسنبينهمما

يعرفلمأمينبيبل؛علمائهمإلىالجلوسولا،تقدممنكتبمطالعةولا

يعلم،وأقرأه،وعلمه،أمرهوأبان،صدرهاللهشرححتى،ذلكمنبشيء

)1(

)2(

.عنديمنحاصرتينبينما

وتأويلها.الرؤياتعبير:العبارة

146



نبوتهعلىالقاطعوبالبرهان،ضرورةحالهمن)1(:والبحثبالمطالعةذلك

يأخذهمالامجموعهاإذالقضايا؛واحاد،الاقاصيصبسردنطولفلانظرا؛

سائرإلى!معارفهكانتعقلهوبحسب،جامعحفظبهيحيطولا،حصر

قدرته،وعجائب،كانومايكونماعلممنعليهوأطلعه][تعالىاللهعلمهما

علئكاللهف!حلوكاتتعلمتكنلتمماوعلمربرم!:تعالىقال،ملكوتهوعظيم

.]131:[النساءعظيما(

يحيطوصفدونالالسنوخرلست،عليهفضلهتقديرفيالعقولحارت

إليه.ينتهيأوب()26/بذلك

فصل

!ي!])2(وصبرهوعفوهواحتمالهحلمه[في

وبين؛يكرهماعلىوالصبر،القدرةمعوالعفو،والاحتمالالحلموأما

.المحركاتالاسبابعندوثباتتوقرحالة:الحلمفإن،فرقالألقابهذه

ومعانيها،الصبرومثلها.والمؤذيات)3(الآلامعندالنفسحبس:والاحتمال

متقاربة.

.المؤاخذةتركفهو:العفووأما

لائعضفأتعفووأصضذم!:فقال،ع!ي!نبيهبه[تعالى]اللهأدبمماكلهوهذا

.]991:افعرلأا[(الجطبعنوأغرض

-عليهجبريلسألالايةهذهعليهنزلتلماع!ي!النبيأنروي-916

العالم.أسألحتى:لهفقال،تأويلهاعن-السلام

قطعك،منتصلأنيأمركاللهإنمحمد!"يا.فقال!،فأتاهذهبثم

)1(

)2(

)ط!(

"عن".:المطبوعفي

.عنديمنحاصرتينبينما

.الامور""عن:فوقهاوأثبتالناسخعليهاشطبوقد.والمطبوعالأصلفيهكذا
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.")1(ظلمكعفنوتعفو،حرمكمنوتعطي

.]71:لقمان[!هولأمورأعزممقلكذإنأصحابكماعكوآضحبر!الو:لهل!وقا

.35]:الأحقاف[!هوالرسلمنتعز!أصحبرأؤلواكمافأضبز):]تعالى[وقال!

رحيم(غفوروألثهلكؤألثهيغفرانتحبونألاو!حفحوا)وتيعفوأ:وقال

22].[النور:

.]34:لشورىا[ألاومور(عرمصلمقلكذابئوغفرصبرولمن):لوقا

منهعرفتقدحليمكلوأن،واحتمالهحلمهمنيؤثربماخفاءولا

،صبراإلاالأذىكثرةمعيزيدلا!س!وهو،)3(هفوةعنهوحفظت،2رله

حلما.إلاالجاهلإسرافوعلى

قالوا:،وغيرهالتغلبيعليبنمحمد:اللهعبدأبوالقاضيحدثنا-017

حدثنا،وغيرهالقاضيوافد)4(بنبكرأبوحدثنا،عتاببنمحمدحدثنا

عن،مالكحدثنا،يحيىبنيحيىحدثنا:][قالاللهعبيدحدثنا،عيسىأبو

ماخير:قالت،عنها]الله[رضيعائشةعن،عزوةعن،شهابابن

إثماكانفان،إثمايكنلمماأيسرهمااختارإلاقطأمرينفي!ج!اللهرسول

اللهحرمةتنتهكأنإلالنفسهع!ي!اللهرسولانتقموما،منهالناسأبعدكان

.(بها)للهفينتقم،[تعالى]

شقأحديوموجههوشجرباعيتهكسرتلماع!النبيأنوروي-171

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

جابرحديثمنمردويهابنووصله.مرسلةطرقمنوغيرهحاتمأبيوابنجريرابنأضجه

)645(.برقموسيأتي.عبادةبنسعدبنوقي!

وخطيئة.سقطة:زثة

غلطة.:هفوة

تبصير)404(هـ/سنةمات،قرطبةقاضي،اللخميوافدبنالرحمنعبدبنيحيىهو

.)1466(:صالمنتبه

ومسلم،)0356(البخاريأيضاوأخرجه،2/309مالكطريقمنالمصنفأسنده

.(042،1786)برقمالمصنفوسيورده،)2327(
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لم"إني:فقال!عليهمدعوتلو:وقالوا،شديدا[شقا])1(أصحابهعلىذلك

فانهمقومياهد!اللهم.ورحمةداعيابعثتولكني،لعاناأبعث

")2(.يعلمونلا

كلامه:بعضفيقالأنه-عنهاللهرضي-عمر)27/أ(عنوروي-172

علىلاورززبمالو:فقال،قومهعلىنوحدعالقد!اللهرسولياوأميانتبأبي

عندمنلهلكأمثلهاعلينادعوتولو.26]:[نوح(دياراأبمفربنمنألازض

نأفأبيت،رباعيتكوكسرت،وجهكوأدمي،ظهركوطىءفلقد،اخرنا

.")3(يعلمونلافانهم،لقومياغفر!"اللهم:فقلت،خيراإلاتقول

جماعمنالقولهذا)4(فيماانظر:عنهاللهرضيالفضلأبوالقاضيقال

الصبروغاية،النفسوكرم،الخلقوحسن،الإحسانودرجات،الفضل

أشفقثم،عنهمعفاحتىعنهمالسكوتعلىمج!ي!يقتصرلمإذ،والحلم

ثم"اهد"أواغفر"(إ)"اللهم:فقال،لهموشفعودعا،ورحمهم،عليهم

:فقال،بجهلهمعنهماعتذرثم"لقومي":بقولهوالرحمةالشفقةسببأظهر

."يعلمونلا"فانهم

لم،اللهوجهبهاأريدماقسمةهذهفإن،اعدل:الرجللهقالولما-173

جهله.مالهبينأنجوابهفييزده

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.الوفاءدارمطبوعمنحاصرتينبينما

/المناهلمرسل:وقال،عبيدبناللهعبدعناللفظبهذاالشعبفيالبيهقيأخرجه

يتعلقماسعدبنسهلحديثمن)0917(ومسلم،)3092(البخاريوأخرج)168(.

ومسلم،تعليقاالبخاريفيأيضاالفقرةوهذه.رباعيتهوكسرك!ي!الشريفوجههبجرح

ابنعن()2917ومسلم،)3477(البخاريوأخرج.مالكبنأنسحديثمن()1917

وهو،فأدموه،قومهضربهالأنبياءمننبيايحكيغ!ي!النبيإلنأنظركأني:قالمسعود

السنهي:()رباعتته."يعلمونلافانهملقومياغفر!اللهم:ويقول،وجههعنالدميمسح

.جرح:()شج.رباعياتأربعوللإنسان.جانبكلمنالثنيةتليالتي

."يعرف"لا:()916المناهلفيالسيوطيقال

.المطبوعفيتردلمما"":كلمة

.المطبوعفيتردلم،""اللهم:كلمة
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لمإنيعدلفمن!"ويحك:فقال،لهقالبماوذكرها،نفسهووعظ

قتله.أصحابهمنأرادمنونهى(")1!أعدللمإنوخسرتخبت!؟أعدل

منتبذجم!لله!لمجواللهورسول،بهليفتكالحارثبنغورثلهتصدىولقا-174

!صااللهرسولينتبهفلم،غزاةفي،قائلونوالناس،قائلاوحدهشجرةتحت

"الله":فقالمني؟يمنعكمن:فقال،يدهفيصلتاوالسيف،قائموهوإلا

كن:قالمني؟"يمنعك"من:وقال،لمجعالنبيئفأخذه،يدهمنالسيففسقط

خيرعندمنجئتكم:فقالقومهإلىفجاء.عنهوعفافتركه،اخذخير

)2(.الناس

الشاةفيسفتهالتياليهوديةعنعفوهالعفوفي)3(خبرهعظيمومن-175

الرواية.منالصحيحعلى)4(،اعترافهابعد

إليهوأوحيبهأعلموقد،سحرهإذالأعصمبنلبيديؤاخذلموأنه-176

.()معاقبتهعنفضلاعليهعتبولا،امرهبشرح

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

بعظيم،المنافقينمنوأشباهه،أبيئبناللهعبديؤاخذلموكذلك-177

،)0361(والبخاري،جابرحديثمن)6301(ومسلم،)3138(البخاريأخرجه

من1()620ومسلم،)0315(والبخاري،الخدريحديثمن1/148()640ومسلم

.(و)1778)286(برقموسيأتي.مسعودابنحديث

بسياقةرواه:قلت.()171المناهل/اللهعبدبنجابرحديثمناللفظبهذاالبجهقيأخرجه

ليقتله.(:بهاليفتك(10)510برقموسيأتي)843(.ومسلم،192()0البخاريأخرى

وقتنائمون)قائلون(:.القيلولةوقتنائما)قائلا(:.أصحابهعنبعيدمنفرد)منتبذ(:

.غمدهمنمجردا،مشهورا:)صلتأ(.القيلولة

.المطبوعمنوالمثبت،""خيره:الأصلفي

مالك.بنأنسحديثمن2(091)ومسلم،)2617(البخاريأخرجه

برقموسيأتي،عائشةحديثمن)9218(ومسلم.)3268(البخاريأخرجهالسحرحديث

4(401).
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يتحذث"لا:بعضهمبقتلأشارلمنقالبلوفعلا؛قولاجهتهفيعنهمنقلما

.(")1أصحابهيقتلب()27/محمداأن

غليظبردوعليه،!ح!النبيمعكنتعنه]:اللهارضيأنسوعن-178

فيالبردحاشيةأثرتحتىشديدةجبذةبردائهالأعرابيفجبذه)2(،الحاشية

الذياللهمالمنهذينبعيريعلىلياحمل!محمديا:قالثم،عاتقهصفحة

أبيك.)4(مالامن]ولامالكمنلي)3(تحمللافإنك،عندك

."عبدهوأنا،اللهمال"المال:قالثم،ع!ي!النبيفسكت

.بي"فعلتما!اعرابييا،منك"ويقاد:قالثم

لا.:قال

.(السيهمة)بالسيهمةتكافىءلالانك:قال"لم؟":قال

الآخروعلى،شعيربعيرعلىاله]يحملأنأمرثم؛!ي!النبيفضحك

تمر.

منمنتصرا!ي!اللهرسولرأيتماعنها:اللهرضيعائشةقالت-917

الاقطشيئابيدهضربوما.اللهمحارممنحرمةتكنلمما،قطظلمهامظلمة

.)6(امرأةولااقط]خادمأضربوما.اللهسبيلفييجاهدأن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

،0171)برقموسيأتي،جابرحديثمن63(2584/)ومسلم،(094)5البخارياخرجه

1781،1783).

بمعنى.وهما.المطبوعمنوالمثبت،""فجذبه:الاصلفي

.تحملني"":نسخةفي

.والقاريالخفاجيشرحمنحاصرتينبينما

قلت:.()178المناهل/هريرةابيحديثمنالادبفيالبيهقيئ-المصنفبلفظ-أخرجه

منك.يقتصق:(منك)يقاد.(01)57ومسلم،3(41)9البخاري:مختصراواخرجه

يعلىوأبو،)026(والحميدي،)342(الشمائلفيالترمذي:منهالاولىالفقرةأخرج

ع!يهداللهرسولانتقم"وما:بلفظ)2327(ومسلم،)0356(البخاريفيوهي،4()452

.)2328(مسلمأخرجهالحديثوباقيوجل"عزاللهحرمةتنتهكأنالا،لنفسه
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ك!و:النبيلهفقال.يقتلكأنأرادهذا:فقيل،برجلإليهوجيء-018

.(")1عليتسلطلمذلكأردتولو،تراعلن،تراع"لن

ثوبهفجبذ،عليهدينايتقاضاهإسلامهقبلسعنة)2(بنزيدوجاءه-181

عبدبنييا،إنكم:قالثم،لهوأغلظ،ثيابهبمجامعوأخذ،منكبهعن

.)3(يتبسمع!موالنبي،القولفيلهوشدد،عمرفانتهره،مطل!المطلب

عمر!يا،أحوجمنكهذاغير[الئ]كنا،وهو،"أنا:ع!يماللهرسولفقال

."التقاضيبحسنوتأمره،القضاءبحسنتا!مرني

عشرينويزيدهمالهيقضيهعمروأمر"ثلاثأجلهمنبقي"لقد:قالثم

إسلامه.سببفكان؛روعهلماصاعا

فيعرفتهاوقدإلاشيءالنبوةعلاماتمنبقيما:يقولكانأنهوذلك

إلاالجهلشذةيزيدهولا،جهلهحلمهيسبقأخبزهما:لماثنتينإلامحمد

.وصف)4(كمافوجده،بهذافاختبره.حلما

نأمنأكثر)5(المقدرةعندوعفوهوصبرهالسلامعليهحلمهعنوالحديث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"رجاله:227-8226/المجمعفيقال.جعدةحديثمنوالطبراني3471/أحمدأخرجه

فيالسيوطيإسنادهوصححثقة".وهو،الجشميإسرائيلأبيغير،الصحيحرجال

.خوفولافزعلاأي:(تراعالن0()177المناهل

وحسنأسلم،اليهودأحبارمنحبروهو،أيضاتحتمنالمثناةبالياءالأصلفيوضبط

أسد/المدينةإلىمقبلاتبوكغزوةفيتوفي.كثيرةمشاهدمج!ج!النبيمعوشهد،إسلامه

.2136/الغابة

."يبتسم":المطبوعفي

الهيثميالحافظقال.سلامبناللهعبدحديثمنوغيره)5147(الكبيرفيالطبرانيأخرجه

موارد)5021(حبانابنوصححه".ثقات"رجاله:024-8/923الزوائدمجمعفي

وصحح!".أركهوماأنكره"ما:فقالالذهبيوتعقبه506-3406/والحاكم،الظمآن

حديثهذا:الكمالتهذيبفىالمزيالحافظوقال(.)178المناهلفيالسيوطيإسناده

ا!فينولء:وا!لأص!ا!.أر!مة:الصاع)صاعأ(:.أفزعه)رؤعه(:.مشهورحسن

.والجفاءال!فه:()الجهل.غرام6(00ب)ويقدر.مقبوضينولامبسوطينلامجتمعين

.""القدرة:المطبوعفي
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الثابتة،والمصنفات)28/أ(الصحيحفي[مما]ذكرناهماوحسبك،عليهناتي

وأذى،قريشمقاساةعلىصبرهمن:اليقينمبلغمتواترابلغماإلى

وحكمه،عليهماللهأظفرهأنإلىمعهمالصعبةالشدائدومصابرته،الجاهلية

زادفماخضرائهم)2(؛وإبادة،شافتهم)1(استئصالفييشكونلاوهم،فيهم

وصفح.عفاأنعلى

وابنكريمأخ،خيرا:قالوابكم؟"فاعلانيتقولون"ما:وقال-182

صرألؤمعلتكمتزيمبلا!الو:يوسفأخيقالكما"أقول:فقال،كريمأغ

.")3(الطلقاءفأنتماذهبوا"]29:أيوسف(الزحمب%أزحموهولكتمالثه

ليقتلواالصبحصلاةالتئعيممنرجلاثمانونهبط:أنسوقال-183

وهو!الو:]أتعالىاللهفأنزل؛!ي!اللهرسولفأعتقهم،فأخذوا،!جماللهرسول

بماأدئهعلتهؤءنأظفركتمأنبعدكأمكةببظنعخهموأيذيكتمعنكتمأيذيهتمكفائذى

.]42:لفتحاأ(4()بصيرالغملون

،الأحزاب()اليهجلبأنبعدإليهسيقوقد-سفيانلأبيوقال-184

"ويحك!-:القولفيولاطفه،عنهفعفا،بهمومثلوأصحابهعضهوقتل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

المعجم/بالكيفتستأصلتخشنقرحة:والشأفة.اصلهممنإزالتهماي:شأفتهماستئصال

الوسيط.

وسوادهم.جمعهم:خضرائهم

الحافظوقال.هريرةابيحديثمن(0/1134الاشراف)تحفةالكبرىفيالنسائيأخرجه

ابنطريقمنالوفافيالجوزيابن"رواه-3/182183الإحياءتخريجفيالعراقي

804-3/704المعادزادفيالجوزيةقيمابنالعلامةوذكرهضعف".وفيهالدنياابي

فيونسبه،عمروبنسهيلحديثمن3/183الإحياءفيالغزاليوذكره.عنهوسكت

لومولاتأنيبلا(:تثريبالا.الاموالكتابفيزنجويهبنحميدإلى)917(المناهل

.لمخلوفالقرآنكلمات/عليكم

أحيائها.مناليوموهو.مكةمنأميالثلاثةعلئموضع:()التنعيم.()8018مسلمأخرجه

منه.الحرمإلئاقربالحلفيوليس

.""عليه:نسخةفي
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وأمي،انتبابي:فقال؟"اللهالاإلهلاأنتعلمأنلكيا!نألم!سفيانأبايا

.()1!وأكرمكوأوصلكأحلمكما

.!،رضا)2(وأسرعهم،غضباالناسأبعد!ؤاللهرسولوكان

فصل

1(!يم])ويسماحتهوسخائهوكرمهجوده[في

فرقوقد؛متقاربةومعانيها،والسماحةوالسخاء،والكرمالجودواما

خطرهيعظمفيماالنفسبطيبالإنفاق:الكرمفجعلوا؛بفروقبينهابعضهم

.()النذالةضدوهو،)4(حريةأيضاوسموه،ونفعه

ضدوهو،نفسبطيبغيرهعندالمرءيستحقهعماالتجافي:والسماحة

الشكاسة.

،الجودوهو،يحمدلامااكتسابوتجئب،الإنفاقسهولة:والسخاء

التقتير.ضذوهو

كلوصفهبهذا،يبارىولا،الكريمةالأخلاقهذهفييوازىلا!ؤوكان

عرفه.من

القاضيحدثنا،اللهرحمهالصدفيعليأبوالشهيدالقاضيحدثنا-185

الكشميهني،الهيثمأبوحدثنا،الهرويذرأبوحدثنا،الباجيالوليدأبو

حدثنا:قالوا؛البلخي)28/ب(إسحاقوابو،السرخسيمحمدوأبو

حدثنا،كثيربنمحمدحدثنا[قال]،البخاريحدثنا؛الفربرياللهعبدأبو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"رجالهة167-6164/الزوائدمجمعفيالهيثميقال،وغيرهالكبيرفيالطبرانيرواه

.(181)المناهلفيالسيوطيإسنادهوصحح."الصحيحرجال

.المطبوعمنوالمثبت،""وأسرعه:الأصلفي

.عنديمنحاصرتينبينما

الوسيط.المعجمانظر.اللؤممنالخلوص-:هنا-الحرية

.والحقارةالخسة:النذالة
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!والنبيئسئلما:يقولاللهعبدبنجابرسمعت،المنكدرابنعن،سفيان

لا)1(.:فقالشيءعن

)2(.مثلهسعدبنوسهلأنسوعن-186،187

وأجود،بالخيرالناسأجودمج!ي!اللهرسولكان:عباسابنوقال-188

منبالخيرأجودالسلامعليهجبريللقيهإذاوكان،رمضانشهرفيكانما

.)3(المرسلةالريح

،بلدهإلىفرجع،جبلينبينغنمافأعطاهسألهرجلاأنأنسوعن-918

)4(.فاقةيخشىلامنعطاءيعطيمحمدافان؛أسلموا:وقال

الإبل.منمئةواحدغيروأعطى

قبلمج!ي!حالهكانتوهذه.(مئة)ثم،مئةثم،مئةصفوانوأعطى-091

يبعث.أن

وتكسب،الكلتحملإنك:نوفلبنورقةلهقالوقد-191

.(6)وملمعدا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(1231)مسلمأيضأواخرجه،6(340)البخاريطريقمنالمصنفأسنده

إلاشيئاالإسلامعلىع!ي!اللهرسولسئل"ما:بلفظ)2312(مسلمأخرجهأنسحديث

برقمالدارميأخرجهسعدبنسهلوحديث.()918برقممنهطرفوسيأتي."....أعطاه

ضعيف.وإسناده.أعطاهالاشيئأيسأللاحيياع!ي!اللهرسولكان:بلفظوغيره)72(

.)8023(ومسلم،)6(البخارياخرجه

صفوانهو:)رجلا(.()186برقمالمتقدمالحديثمنطرفوهو)2312(مسلمأخرجه

جبلين.بينماتملأكأنهاكثيرةاي:(جبلينبين)غنمأ.أميةابن

.(1717،)228برقمالمصنفوسيورده)2313(مسلمأخرجه

)تحمل.)255(برقموسيأتي(016)ومسلم،)3(البخارفي-خديجةقولمن-أخرجه

،والعيالواليتيمالضعيفعلىالإنفاق:الكلحملفيويدخلالثقلأصله:الكل(الكل

معانيوانظر.غيركعنديجدونهلاماالناستعطيأي(:المعدوم)وتكسب.ذلكوغير

25-124/الفتحفيأخرى
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.()1آلافستةوكانوا،سباياهاهوازنعلىورد-291

)2(.حملهيطقلمماالذهبمنالعباسوأعطى-391

إليهاقامثم،حصيرعلىفوضعت،درهمألفتسعونإليهوحمل-491

منها)3(.فرغحتىسائلارذفما،يقسمها

عليئ،ابتعولكن،شيءعندي"ما:فقال،فسأله،رجلوجاءه-591

."..قضيناهشيءجاءنافاذا

عليه.تقدرلامااللهكقفكما:عمرلهفقال

تخفولاأنفق!اللهرسوليا:الأنصارمنرجلفقال.ذلك!ؤالنبيفكره

إقلالا.العرشذيمن

.الترمذيذكره")4(أمرت"بهذا:وقال،وجههفيالبشروعرفع!ج!فتبسم

رطبمنبقناع!مالنبيأتيت[قال]:عفراءبنمعوذعنوذكر-691

.(وذهبا)حلياكفهملءفأعطاني-قثاء:يريد-زغبوأجر-طتقا:يريد-

لغد)6(.شيئايدخرلا!ي!النبيكان:أنسوقال-791

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

مخرمة.بنوالمسورالحكمبنمروانحديثمن8023(،)7023البخاريأخرجه

أسراها.:)سباياها(.قبيلةاسم:()هوازن

فينعيمأبو"وصله:1516/الفتحفيالحافظوقال.أن!حديثمن(42)1البخاريعلقه

."مستدركهفيوالحاكم،مستخرجه

.()291المناهلمرسلا/الحسنعنالشمائلفيالضحاكبنالحسنأبورواه

مكارممنالمنتقىفيوالخرائطي،)3662(والبزار،)348(الشمائلفيالترمذيأخرجه

بناسحاق"فيه01:242/المجمعفيالهيثميوقال.عمرحديثمن)278(الأخلاق

.يخطىء":وقال،حبانابنووثقه،الجمهورضعفهوقد،الحنينيإبراهيم

:-عفراءبنمعوذبنتالزتغحديثمن-وأخرجه.عفراءبنمعوذحديثمنأجدهلم

فىالهيثمىإسنادهوحسن934(،402،)302الشمائلفيوالترمذي،6935/أحمد

.()491المناهلفيوالسيوطي،913/المجمع

(2،0552)913حبانابنوصححه.وغيره936(0)والبغوي،)2362(الترمذيأخرجه

غريب.حديثهذا:الترمذيوقال.موارد

615



-كثير.مج!ج!ا-وكرمهبجودهوالخبر

لهفاستسلف،يسأله!ي!النبيرجلأتى:هريرةأبيوعن-891

:وقالأ()92/وسقافأعطاه،يتقاضاهالرجلفجاء،وسقنصفك!ي!اللهرسول

")1(.نائلونصفه،قضاء"نصفه

فصل

مج!يى])2(ونجدتهشجاعته[في

للعقل،وانقيادهاالغضبقوةفضيلة:فالشجاعة،والنجدةالشجاعةوأما

.خوفدونفعلهايحمدحيثالموتإلىاسترسالهاعندالنفسثقة:والنجدة

الصعبة،المواقفحضرقد؛يجهللاالذيبالمكانمنهما!ي!النبيفكان

يدبرلاومقبل،يبرحلاثابتوهو،مرةغيوعنهوالابطالالكماة)3(وفر

.سواه،جولةعنهوحفظت،فر!لهأحصيتوقدإلاشجاعوما.يتزحزحولا

القاضيحدثنا:قال؛ليكتبمافيالجيانيعليأبوحدثنا-991

حدثنا،الفقيهزيدأبوحدثنا:[قال]،الاصيليمحمدأبوحدثنا،سراج

حدثنا،بشارابنحدثنا،إسماعيلمحمدبنحدثنا،يوسفبنمحمد

يومافررتم:رجلوسأله-البياءسمع:إسحاقأبيعن،شعبةحدثنا،غندر

يفر.لم!صاللهرسوللكن:قال-؟!ي!االلهرسولعنحنين

بلجامها،اخذ()سفيانوأبوالبيضاءبغلتهعلى)4(رأيتهلقد:قالثم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

صاعا.ستون:الوسق)وسق(.خرجهمنيذكرولم)691(المناهلفيالسيوطيذكره

ويقدرمقبوضينولأمبسوطينلأمجتمعينالكفينملءوالمد:أمداد.أربعةوالصاع

وهبة.عطاءأي:()نائل.استقرض:()استسلف.غرام6(00)ب

.عنديمنحاصرتينبينما

.الشجعان:الكماة

.المطبوعمنوالمثبت0ع!ي!"اللهرسولرأيت":البخاريوفي،""رأيت:الأصلفي

!كقيم.النبيعمابن،الحارثابنهوسفيانأبو
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.(")1المطلبعبدابن"أنا:غيرهوزادكذب"لاالنبي"أنا:يقولع!ييهوالنبي

منه.أشذكانأحديومئذرئيفما:قيل

بغلته.عنع!مالنبيئنزل:)2(غيرهوقال

والكفارالمسلمونالتقىفلما:قال،العباسعن،مسلموذكر-002

وأنا،الكفارنحوبغلتهيركضع!ييهاللهرسولفطفق،مدبرينالمسلمونوئى

:نادىثم،بركابهآخذسفيانوابو،تسرعألآإرادةاكفهابلجامهاآخذ

)3(.الحديث...للمسلمينيا

يقملم-للهإلايغضبولا-غضبإذاع!يماللهرسولوكان:وقيل-102

)4(،.ص.

.سيء0

،أجودولا،أنجدولا،اشجعرأيتما:عمرابنوقال-202

.(لمجي!)اللهرسولمن]أفضلأولاأرضىولا

اشتد:ويروى-البأسحميإذاكناإنا:عنهاللهرضيعليوقال-302

العدوإلىأقربأحايكونفما!؛اللهبرسولاتقيناالحدقواحمرت-البأس

إلىأقربناوهو،!ي!بالنبيئنلوذونحنبدريومرأيتنيولقد)92/ب(منه

.بأسا"6(يومئذالناساشدمنوكان،العدو

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.08(/)1776مسلمأيضأوأخرجه.()4317البخاريطريقمنالمصنفأسنده

البخاريفيكما-الحديثهذارويافقدمعاويةبنوزهيريونسبناسرائيلهما:غيرهقال

."بغلتهعنمج!ي!النبي"نزل:آخرهفيفقالاالبراءعنإسحاقأبيعن-()4317

.(012)برقمالمتقدمالحديثمنطرفوهو،()1775مسلمأخرجه

)46(.برقمالمتقدمهالةأبيبنهندحديثمنفقرة

.ثقاتورجاله6(0)برقمالدارميأخرجه

الشيخوأبو،412(،)203يعلىوأبو،1/86أحمدأخرجه.صحيححديث

البراءحديثمن()1776مسلموأخرح.وغيره9936(،)8936والبغوي،)57(:ص

يعني،بهيحاذيللذيمناالشجاعوإن،بهنتقي،البأساحمزإذا!والله"كنا:قال

جعلناهأي:ع!(اللهبرسول)اتقينا.القتالاشتدادعنكناية:الحدق()احمزت.ع!ي!"النبي

العدو.منلناواقية
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لقربه،العدودناإذا!ي!منهيقربالذيهوالشجاعكان:وقيل-402

)1(
منه.

وأشجع،الناسوأجود،الناسأحسن!ي!االنبيكان:انسوعن-502

فتلقاهم،الصوتقبلناسفانطلق،ليلةالمدينةأهلفزعلقد؛الناس

فرسعلىالخبرواستبرأ،الصوتإلىسبقهمقد،راجعا!ي!اللهرسول

.تراعوا")2("لن:يقولوهو،عنقهفيوالسيف،عزيطلحةلأبي

منأولكانالاكتيبة!ي!اللهرسوللقيما:حصينبنعمرانوقال-602

)3(.ه

.يصرب

نإنجوتلامحما؟أين:يقولوهوأحديومخلفبنأبيئراهولما-702

نجا!

كلأعلفهافرسعندي-:بدريومافتدىحين-ع!يمللنبييقولكانوقد

عليها.أقتلكذرةمنفرقايوم

."اللهشاءاناقتلك"انا:ع!ي!النبيلهفقال

رجا4فاعترضه،ع!يمآاللهرسولعلىفرسهعلىأبيشدأحديومراهفلما

منالحربةوتناول،طريقهخلوا:أي"هكذا":ع!يمالنبيفقال،المسلمينمن

ظهرعنالشعراءتطايرعنهتطايروا،انتفاضةبهافانتفض،الصمةبنالحارث

عنمنهاتدأدأطعنةعنقهفيفطعنه،ع!يمالنبياستقبلهثم،انتفضاذاالبعير

.مرارافرسه

محمد!قتلني:يقولقريشالىفرجع،اضلاعهمنضلعاكسربل:وقيل

أليس،لقتلهمالناسبجميعبيماكانلو:)4(فقال.بكبأسلا:يقولونوهم

)1(

)2(

)3(

)4(

السابق.الحديثتخريجانظر

استكشف.:)استبرأ(.)398(برقموسيأتي،)7023(ومسلم،92()80البخاريأخرجه

.فاسكنوا،فزعولاخوفلاأي:تراعوا(الن.عليهسرجلا:)عري(

.(2)30المناهل"/وادابهع!ي!النبيأخلاق":كتابفيالثيخأبورواه

.المطبوعمنوالمثبت،""قال:الأصلفي
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إلىقفولهمفيبسرففمات.لقتلنيعليبصقلو!والله"؟أقتلك"أنا:قالقد

مكة)1(.

فصل

ع!ي!])2(واغضائهحيائه[في

فعلعندالإنسانوجهتعتريرقةفالحياء)3(والإغضاء:الحياءوأما

فعله.منخيراتركهيكونماأو،كراهتهيتوقعما

بطبيعته.الإنسانيكرهعماالتغافل:والإغضاء

إغضاء؛العوراتعنواكثرهم،حياءالناساشذ)03/أ(!يماالنبيئوكان

منيستتش-لاواللهمنتمفيتمتئ-النبىيؤذى!انلكتمذإنم!:سبحانهللهاقال

.]53:لأحزابا[(لحقا

حدثنا؛عليهبقراءتي-الله-رحمهعتاببنمحمدأبووحدثنا-802

أبوزيدحدثنا،القابسيأبوالحسنحدثنا،محمدبنحاتم:القاسمأبو

حدثنا،إسماعيلمحمدبنحدثنا،يوسفمحمدبنحدثنا،المروزي

مولى:اللهعبدسمعت،قتادةعن،شعبةأخبرنا)4(،اللهعبدأخبرنا،عبدان

أشد!صاللهرسولكان:]عفالله[رضيالخدريسعيدأبيعنيحدث،أنس

)1(

)2(

)3(

)4(

بنوسعيدالزبيربنعروةعنوالبيهقي،سعد"ابن)402(:المناهلفيالسيوطيقال

مرسلا،عباسابنمولىمقسمعن)7319(مصنفهفيالرزاقوعبد،مرسلاالمسيب

برقمالمصنفوسيذكره"مالكبنكعبعنموصولا251(:)صالمغازيفيوالواقدي

أذىوتؤذيهاوالحميرالإبلعلىتقع،زرقاء:وقيل،حمراءذبابة:)الشعراء(.(1)240

أوديةمنواب:)سرف(.وتدحرجسقط:)تدأدأ(.الشعركثيرةذبابةهي:وقيل.شديدا

عشراثنيعلىفيمر،غربايتجهثم-مكةشرقيشمال-الجعرانةحولمامياهيأخذ،مكة

.شزابمحمدالفاضللاستاذناالأثيرةالمعالمانظر.مكةشمالكيلا

.عنديماحاصرتينبينما

.المطبوعمنوالمثبت،"والحياء":الأصلفي

خطأ.وهو،"أنس"مولى:زيادةالمطبوعفي
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.()1وجههفيعرفناهشيئاكرهإذاوكان.خدرهافيالعذراءمنحياء

حياءيكرههبماأحدايشافهلا،الظاهررقيق،البشرةلطيف!وكان

نفس.وكرم

احدعنبلغهإذا!النبي]اكانعنها:اللهرضيعائشةوعن-902

أقوام"مابال:يقولولكنكذا؟يقولفلانمابال:يقللممايكرهه

فاعله.يسميولا،عنهينهىكذا؟")2(يقولوناو،يصنعون

شيئالهيقلفلم،صفرةاثربهرجلعليهدخلأنهأنسوروى-021

هذا؟"يغسل:لهقلتم"لو:قال)3(خرجفلما-يكرهبماأحدايواجهلاوكان-

.(ينزعها")4":ويروى

متفحشاولافاحشأع!ي!النبييكنلم:الصحيحفيعائشةقالت-211

.()ويصفحيعفوولكن،السيئةبالسيئةيجزيولا،بالأسواقسخاباولا

الله][عبدروايةمن،التوراةعنالكلامهذامثلحكيوقد-،212213

)6(.العاصبنعمروبناللهوعبدسلامابن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

مسلمايضاوأخرجه)2061(.البخاريإسماعيلبنمحمدطريقمنالمصنفأسنده

.)0232(

وإسناده)375(،الأخلاقمكارممنالمنتقىفيوالخرائطي)4788(،داودأبواخرجه

حسن.

".لهم"قال:نسخةفي

)4277(يعلىوأبو،)933(الشمائلفيوالترمذي،9478(،4)182داودأبوأخرجه

طيبأثرأي:(صفرة)اثر."ضعيف":التقريبفيقال.العلويسلمإسنادهوفي،وغيره

عنه.منهيالتزعفروتعمد،زعفرانمن

قال.6/174واحمد،)034(الشمائلوفي،)1602(السننفيالترمذيأخرجه

صحيح.حسنحديثهذا:الترمذي

وهو()16برقمتقدم.عمروبناللهعبدوحديث،()17برقمتقدمسلامبناللهعبدحديث

عليه.متفق
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أحد)1(.وجهفيبصرهيثبتلاحيائهمنكانانهعنهوروي-412

.)2(يكرهمماإليهالكلاماضطرهعمايكنيكانوأنه-م412

قط)3(جم!اللهرسولفرجرأيتما:عنهااللهرضيعائشةوعن-215

فصل

معجم!ي!خلقهوبسطوأدبهعشريهحسن[في

])4(الخلقأصناف

فبحيثالخلقأصنافمع--ع!ي!خلقهوبسط،وأدبه،عشرتهحسنوأما

الصحيحة.الأخباربهانتشرت

،صدراالناسأوسعكان:ع!يموصفهفي]عنهالله[رضيعليقال-216

.()عشرةوأكرمهم،عريكةوألينهم،لهجةالناسوأصدق

فيماالأنماطيمشزف)6()03/ب(بنعلي:أبوالحسنحدثنا-217

حدثنا،الحبالإسحاقأبوحدثنا:قال،غيرهعلىوقرأته،أجازييه

:هشامحدثنا،داودابوحدثنا،الأعرابيابنحدثنا،النحاسبنمحمدأبو

حدثنا،مسلمالوليدبنحدثنا[قالا]:المثنىومحمدبن،مروانأبو

بنمحمدحدثني:يقولكثيرأبيبنيحيىسمعت،الأوزاعي

زارنا:قال،سعدبنقيسعن،زرارةبنأسعدبنالرحمنعبد

سعالهقربالانصرافأرادفلماآخرها:فيقصةوذكر-!اللهرسول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.2(0)9المناهل/العراقييجدهولم،الإحياءصاحبذكره

.(012)المناهل/المشهورةالأحاديثفيوأقواله،أحوالهمنمعلومهو

.)76(برقمتقدم

.عنديمنحاصرتينبينما

مطاوعاسلساكاناذا،العريكةلينفلان:يقال(عريكة)ألينهم.()41برقمتخريجهتقدم

النهاية.والنفور/الخلافقليلمنقادا

.()1368:صالمنتجهتبصجرانظر.تحريفوهو""مشرق:الميزانولسانالمطبوعفي
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قيس!يا:سعدقالثم،!ي!االلهرسولفركب،بقطيفةعليهو.وطأ،حمارا

!يما.اللهرسولاصحب

واماتركبأن"اما:فقال.فأبيت""اركب:!ي!االلهرسولفقال:قيسقال

.(1)فانصرفت،"تنصرفأن

.بمقدمها"أولئالدابهفصاحب،أمامي"اركب:اخرىروايةوفي

قومكلكريمويكرم،ينفرهمولا،يؤلفهم!ي!]الله[رسولوكان-182

أحدعنيطويانغيرمن،منهمويحترس،الناسويحذر،عليهمويوليه

نصيبه،جلسائهكلويعطي،أصحابهيتفقد؛ولاخلقه،بشرهمنهم

صابرهلحاجة)2(قاربهأوجالسهمن.منهعليهأكرمأحداأنجليسهيحسبلا

منبميسورأو،بهاإلايردهلمحاجةسألهومن،عنهالمنصرفهويكونحتى

الحقفيعندهوصاروا،أبالهمفصار،وخلقهبسطهالناسوسعقد؟القول

الخلق،سهل،البشردائموكان:قال)4(،)3(هالةأبيابنوصفهبهذا.سواء

،عئابولافحاشولا،سخابولا،غليظولابفظليس،الجانبلين

.(منه)يؤيسولايشتهيلاعمايتغافل،مداحولا

)1(

)2(

)3(

)4(

فيوالنسائي،3421/احمدأيضأوأخرجه.)5185(داودأبيطريقمنالمصنفأسنده

الحافظقال.()466ماجهوابن،)663(السنيوابن،325(،)324والليلةاليومعمل

رجالداودأبيإسنادورجال،وإرسالهوصلهفي"اختلف:1/99الحبيرتلخيصفي

".أعلموالله،الضعيففصلفيالخلاصةفيالنوويفذكرهذلكومع...الصحيح

الخمل.ذوالدثار:)القطيفة(

فيوقال)374(.برقمالآتيالحديثفيوكذلك،"قاومهم()6037(:السنةشرحفي

ناإلىعليهصبرحاجتهليقضيمعهقامإذاأي:القياممن،فاعله:"قاومه:النهاية

يقضيها".

فينفسهالمصنفسيذكرهكماعنهاللهرضيطالبابيبنعليهوبذلكوصفهالذيبل

.(1)374/برقمالاتيالحديث

.(1)374/برقمالاتيالحديثفينفسهالمصنفسيذكرهكماطالبأبيبنعليهوالقائل

.)374(برقممطولاسيأتيحديثبعضهو
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أفذغلي!فظاكنتولؤلهخلنتأدئهمنرخمةفبما):تعالى[الله]وقال

.]951:عمران[ال(لأنففحوأمن!لد

،(يصحفوتبماأغلمنحنألشيئةأخسنهىبائتىادفغميو[تعالى]:وقال

.]69:[المؤمنون

.()1دعاهمنيجيبوكان-912

.عليها)2(ويكافىءكراعاكانتولوالهدئةويقبل-022

قط،أ!ليقالفما،سنينعشرمج!ي!اللهرسولخدمت:أنسقال-122

؟)3(.تركتهلم:تركتهلشيءولا؟صنعتهلم:صنعتهأ()31/لشيءقالوما

منخلقاأحسنأحدكانماعنها:اللهرضيعائشةوعن-222

")4(."لبيك:قالإلأبيتهأهلولاأصحابهمناحددعاهما،!ي!اللهرسول

أسلمت،منذاللهرسولحجبنيما:اللهعبدبنجريروقال-223

.تبشم)5(إلارآنيولا

صبيانهم،ويداعب،ويحادثهمويخالطهم،أصحابهيمازحوكان

والمسكين،والأمة،والعبدالحزدعوةويجيب،حجرهفيويجلسهم

المعتذر.عذرويقبل،المدينةأقصىفيالمرضىويعود

يكونحتىرأسهفينخيع!ي!النبيأذنأحدالتقمما:انسقال-224

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.للبخاريونسبهأنسحديثمن2(11/05)الأصولجامعصاحبأورده

عليها".ويثيبالهديةيقبلكي!اللهرسول"كان:عائشةحديثمن)2585(البخاريأخرح

كراعأوذراعإليئأهدي"ولو:هريرةأبيحديثمن)2568(أيضأالبخاريوأخرح

المثل:وفي.اللحممنالعاريالساقمستدن:والغنمالبقرمنالكراع)كراعا(ة".لقبلت

".الذراعفيفيطمعالكراعالعبدتطعم"لا

له.واللفظ)338(الشمائلفيوالترمذي،023()9ومسلم،)2768(البخاريأخرجه

السنيابنوانظر.واه"بسندالنجوةدلائلفينعيم"أبو)218(:المناهلفيالسيوطيقال

.12-902/الزوائدومجمع2(09)

.2()475ومسلم،)3503(البخاريأخرجه
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يرسلهاحتىيدهفيرسلبيدهأحاأخذوما،رأسهينحيالذيهوالرجل

له)1(.جليسيديبينركبتيهمقدمايرولم؛الاخر

ماداقطيرولم،بالمصافحةأصحابهويبدأ،بالسلاملقيهمنيبدأوكان

وربما،عليهيدخلمنيكرمأحد.علىبهمايضيقحتىاصحابهبينرجليه

نإعليهاالجلوسفيعليهويعزم،تحتهالتيبالوسادةويؤثره،ثوبهلهبسط

علىيقطعولا،لهمتكرمةأسمائهمبأحبويدعوهم،أصحابهويكني،أبى

.قيامأوبانتهاء:ويروى-قيامأوبنهيفيقطعهيتجؤز)2(حتىحديثهأحد

صلاته،خففالأيصليوهوأحاإليهيجلسلاكانأنهوروي-225

.)3(صلاتهإلىعادفرغفاذا،حاجتهعنوسأله

يعظ،أو،قرانعليهينزللمما،نفساوأطيبهم،تبسماالناسأكثروكان

يخطب.أو

منتبسماأكثرأحدارأيتما)4(:الحارثبناللهعبدقال-226

!ي!)5(.اللهرسول

بانيتهمالغداةصقىاذاع!يم!النبييأتونالمدينةخدمكان:انسوعن-227

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

حبانابنوصححه،3471()يعلىوأبو،()4947داودأبو:الأخيرةالفقرةبدونأخرجه

الترمذي:الحديثمنالأخيرةالفقرةفيهوذكر،اخربسياقوأخرجهموارد،)2132(

حديث"هذا:الترمذيقال.وغيره،)0368(والبغوي،)3716(ماجهوابن،)0924(

.سازهأي:(أذنه)التقم"حسن"حديث:11/052الاصولجامعحاشيةوفي."غريب

.يتعدى:يتجؤز

.)225(المناهلأصلا/لهاجدلم:الإحياءتخريجفيالعراقيقال

فيخلاف)86(هـعلىسنةماتالصحابةمنبهاماتمناخروهو،مصرسكن،صحابي

التقريب.ذلك/

قال.وغيره(4091/)وأحمد،)227(الشمائلوفي،364(1)السننفيالترمذيأخرجه

.)226(المناهلفيالسيوطيوحسنه،"غريبحسن"حديث:الترمذي

516



الغداةفيذلككانوربما،فيهايدهغمسإلآبانيةيؤتىفما،الماءفيها

.التبزكبهيريدون()1الباردة

])2(الخلقلجميعورأفتهع!ج!أورحمتهشفقته[في

م!عشيز:فيهتعالى][اللهقالفقدالخلقلجميعوالرحمةوالرأفةالشفقةوأما

رحيص(رءوفبائمؤمبعلئمحريفىعنتصماعلته

128].:[التوبة

.]701:[الأنبياءلتعنمين(إلارخةب(أزسفنظث)31/ومآ!ه:][تعالىوقال

مناسمينأعطاه[تعالى]اللهأنالسلامعليهفضلهمن:بعضهموقال

نحوهوحكى]128:[التوبة(زحيصرءوفبائمؤمنين):فقال،أسمائه

.فوركبنبكرأبوالإمام

عليه،بقراءتيالخشنيمحمدبناللهعبد:محمدأبوالفقيهحدثنا-228

حدثنا،الفارسيالغافرعبدحدثنا،الطبريعليأبو:الحرمينإمامحدثنا

،الحجاجبنمسلمحدثنا،سفيانبنإبراهيمحدثنا،الجلوديأحمدأبو

،شهابابنعن،يونسأخبرنا)3(،وهبابنأخبرنا،الطاهرأبوحدثنا

!واللهرسولفأعطى:قال،حنيناوذكر،غزوة!اللهرسولغزا:قال

مئة.ثم،مئةثم؛النعممنمئةأميةبنصفوان

لقد!والله:قالصفوانأنالمسيببنسعيدحدثنا:شهابابنقال

)1(

)2(

)3(

.232()4مسلمأخرجه

.عنديمنحاصرتينبينما

.المطبوعمنساقط،"وهبابن"أخبرنا:قوله
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لاحبإنهحتىيعطينيزالفما،إليالخلقلأبغضوإنهأعطانيماأعطاني

.(إلي)1الخلق

"أحسنت:قالثم؛فاعطاه،شيئامنهيطلبجاءهأعرابياأنوروي-922

أجملت.ولا،لا:الاعرابيقال.؟"اليك

ودخلقامثم،كفواأن:إليهمفأشار،إليهوقامواالمسلمونفغضب

نعم،:قال؟"اليك"أحسنت:قالثم،شيئاوزاده،إليهوأرسل،منزله

.خيراوعشيرةأهلمناللهفجزاك

ذلكمنأصحابينفس)2(وفي،قلتماقلت"انك:!ممالنبيلهفقال

صدورهمفيمايذهبحتىيديبينقلتماأيديهمبينفقلأحببتفان،شيء

."عليك

الأعرابيهذا"ان:!يمفقال،جاء-العشيأو-الغدكانفلما.نعم:قال

اهلمناللهفجزاك،نعم:قالأكذلك؟"،رضيأنهفزعمفزدناه،قالماقال

.خيراوعشيرة

فاتبعها،عليهشردتناقةله،رجلمثل،هذاومثل"مثلي:!يمفقال

ناقتي،وبينبينيخلوا:صاحبهافناداهم،نفوراالايزيدوهافلم)3(الناس

،الأرضأقمامنلهافأخذ،يديهابينلهافتوجه،وأعلممنكمبهاأرفقفاني

)32/1(،عليهاواستوى،رحلهاعليهاوشد،واستناختجاءتحتىفردها

.النار")4(دخلفقتلتموهقالماالرجلقالحيثتركتكملوواني

)1(

)2(

)3(

)4(

برقموسياتي،)091(برقمتقدموقد)2313/95(.مسلمطريقمنالمصنفأسنده

.)1717(

"أنفس".:نسخةفي

"فما".:نسخةفي

."هريرةأبيعنضعيفبسندالشيخوأبو،)2476("البزار:)228(المناهلفيالسيوطيقال

)شردت".متروكوهوأبانبنالحكمبنإبراهيم"فيه:9/16المجمعفيالهيثميقال

والطرقالبيوتمنتجمعالكناسةوهيقمامةجمع)قمام(:.واستعصتنفرت(:عليه

.(الوسيط)المعجم
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أصحابيمنأحدعنمنكمأحايبلغني"لا:قاللمج!م!أنهعنهوروي-023

.(الصدر")1سليموأناإليكمأخرجأنأحبفاني،شيئا

أشياءوكراهته،عليهموتسهيلهتخفيف!!أمتهعلىشفقتهومن-231

معبالسواكلأمرتهمأمتيعلىأشقأن"لولا:كقوله،عليهمتفرضأنمخافة

وضوء")2(.كل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.)3(الليلوخم!بهوضلاة-232

.)4(الوصالعنونهيهم-233

.()أمتهيعنتلـلاالكعبةدخولوكراهته-234

])6(.[بهمرحمةلهمولعنهسبهيجعلأنلربهورغبته-235

منوغيره)5388(يعلىوأبو،7993(،)6938والترمذي،(0486)داودأبوأخرجه

."الوجههذهمنغريبحديث"هذا:الترمذيوقال.مسعودابنحديث

حديثمنوغيره،(012)6الرزاقوعبد،2(05)2/وأحمد،الكبرىفيالنسائيأخرجه

وعلقه،الذهبيووافقه،(146)1/والحاكم،(041)خزيمةابنوصححه،هريرةأبي

"معبدل"صلاةكل"معبلفظالصحيحينفيوهوفتح(.)4/158الجزمبص-كةالبخاري

وضوء".كل

المسجدفيصلى!ك!م!اللهرسولأن:عائثةعن)761(ومسلم،(1)912البخاريأخرح

الليلةمناجتمعواثم.الناسفكثر.القابلةمنصلىثم،ناسبصلاتهفصلى،ليلةذات

صنعتم.الذيرأيت"قد:قالأصبحفلما.لمجماللهرسولاليهميخرخفلم.الرابعةأوالثالثة

لمسلم.واللفظ."عليكمتفرضأنهـجمتخىأنيلى.إإليكمالخروحمنيمنعنيفلم

وعائثة،،وأذس،عمرابنحديثمنالشيخان"را،،الصومفيالوصالعنلمج!نهيه

.382-6937/الأصولجامعانظر:الخدريحديثمنالبخاريورواه،هريرةوأبي

.إفطاربدونأكثرأويومينيصومأن:()الوصال

قال.عائشةحديثمن03()64ماجهوابن،)873(والترمذي،2(0)92داودأبوأخرجه

عليهيصعبماوألزمهعليهشدد:عثته)يعنت(:".صحيححسنحديث"هذا:الترمذي

.(الوسيط)المعجمأداؤه

.)237(برقمتخريجهسيأتي
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)1(.صلاتهفيفيتجوزالصبيبكاءيسمعكانوأنه-236

وأ-سشهرجل"أيما:فقال،وعاهدهرئهدعاأنمج!ي!شفقتهومن-237

يوماليكبهاتقربهوقربه،وطهوراوصلاة،ورحمةزكاةلهذلكفاجعل-لعنته

.")2(القيامة

اتعالى]اللهان:لهفقال-السلامعليه-جبريلأتاهقومهكذبهولما-238

بمالتأمرهالجبالملكأمروقد،عليكرذواوما،لكقومكقولسمعقد

نااو]،شئتبمامرني:وقال،عليهوسفمالجبالملك5فنادا،فيهمشئت

الاخشبين.عليهمأطبقأنشئت

اللهيعبدمن،أصلابهممناللهيخرجأنأرجو،"بل:ع!ي!النبيقال

.شيئا")3(بهيشركولا،5وحد

نا:لمج!للنبيقال-السلامعليه-جبريلانالمنكدرابنوروى-923

أمتيعن"أؤخر:فقال.تطيعكأنوالجبالوالأرضالسماءأمراتعالى]الله

")4(.عليهميتوبأناللهلعل

.(أيسرهما)اختارالاامرينبينع!ي!اللهرسولخيرما:عائشةقالت-024

يتخولناع!اللهرسولكانعنه]:اللهارضيمسعودابنوقال-241

علينا)6(.السامةمخافةبالموعظة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

حديثمن)707(والبخاري،أنسحديثمن047()ومسلم،07()9البخاريأخرجه

والتسهيل.التخفيف:الامرفىالتجوز)فأتجؤز(.قتادةأبي

مسلموأخرجه،هريرةأبيحديثمن)1026(ومسلم،)6361(البخاريأخرجه

أنس.حديثمنو)3026(،عائشةحديثمن26(00و)،جابرحديثمن26(0)2

أبيجبل:)الاخشبان(.عائشةحديثمن)5917(ومسلم،)3231(البخاريأخرجه

الفتح./قعيقعانجبلوكأنه،يقابلهوالذي،قبييى

سابقه.لهويشهد.ثقةتابعي،محمدهوالمنكدرابن.مرسلحديث

.)287(برقموسياتي(017)برقمتقدم

الضجر)السامة(:يتعاهدنا.:)يتخولنا()2821(.ومسلم،)68(البخاريأخرجه

والملل.
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فقال،ترددهفجعلت،صعوبةوفيهبعيراركبتأنها:عائشةوعن-242

")1(.بالرفق"عليك:!االلهرسول

الزحم])2(وصلةالعهدوحسنالوفاءفيع!ح!خلقه[في

فحدثنا-الرحموصلة،العهدوحسن،الوفاءفي!شي!خلقهوأما-243

بكرأبوحدثنا:قال؛عليهبقراءتيإسماعيلمحمدبنعامرأبوالقاضي

محمدبنابوحدثنا،الحبالاسحاقأبوحدثنا)32/ب(محمدمحمدبن

حدثنا]:اقال،داودأبوحدثنا،]:اقالالأعرابيابنحدثنا،النحاس

بنإبراهيمحدثنا]:اقالسنانبنمحمدحدثنا]:اقاليحيىبنمحمد

عن،ابيهعن،شقيقبناللهعبدبنالكريمعبدعن،بديلعن،طهمان

لهوبقيت،يبعثأنقبلببيعع!يمالنبيبايعت:قال،الحمساءأبيبناللهعبد

فجئت،ثلاثبعدذكرتثم،فنسيت،مكانهفيبهاآتيهأنفوعدته،بقية

ثلاثمنذهاهناأنا،عليشققتلقدفتى!"يا:فقال،مكانهفيهوفاذا

.")3(أنتظرك

بيتالىبها"اذهبوا:قالبهديةاتيإذاع!يماالنبيكان:أنسوعن-244

.")4(خديجةتحبكانثانها،لخديجةصديقةكانتفانها؛فلانة

)1(

)2(

)3(

)4(

.ذلولولامنقادغيركانإذاصعببعير:يقال:()صعوبة.97(4925/)مسلمأخرجه

.عنديمنحاصرتينبينما

الإحياءأحاديثتخريجفيالعراقيوقال)6994(.داودأبيطريقمنالمصنفأسنده

بنابراهيمأظنما:مهديابنوقال،إسنادهفيواختلف،داودأبو"رواه132(:)3/

الأصولجامعهامشفيالأرناؤوطالقادرعبدالثيخ.وقالفيه"أخطاإلاطهمان

.واضطرابضعفإسنادهفي:11/642

حبانابنوصححه.وغيره(091)4والبزار،،)232(المفردالأدبفيالبخاريأخرجه

الذهبي.ووافقه4175/والحاكم،الإحسان07()70
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لما،خديجةعلىغرتماامرأةعلىغزتما:قالتعائشةوعن-245

.(خلائلها)1الىفيهديهاالشاةليذبحكانوان،يذكرهااسمعهكنت

.اليها)2(فارتاحأختهاعليهواستأذنت-462

فلما،عنهاالسؤالوأحسن،لهافهشق،امرأ!عليهودخلت-247

.")3(الإيمانمنالعهدحسنوان،خديجةأيامتأتيناكانتانها":قالخرجت

منعلىيؤثبرهمأنغيرمنرحمهذوييصلكان:فقال،بعضهمووصفه

منهم.أفضلهو

سأبالهارحمالهمانغيربأولياءليليسوافلانابيالان":مج!ي!وقال-482

.ببلالها")4(

عنها-اللهرضي-زينبابنتهابنةبأمامة-السلام-عليهصلىوقد-924

.(حملها)قاموإذا،وضعهاسجدفاذا،عاتقهعلىيحملها

يخدمهم،ع!ي!النبيفقام،للنجاشيوفاوفد:قالقتادةأبيوعن-025

احبواني،مكرمينلأصحابناكانوا"انهم:فقال.نكفيك:أصحابهلهفقال

.(")6يكافمهمان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

صديقاتها.)خلائلها(.75(2/)435ومسلم،6(400)البخاريأخرجه

خويلدبنتهالةاستأذنت:قالتعائثةعن،)2437(ومسلم،)3821(البخاريأخرج

والنص...لذلكفارتاح،خديجةاستئذانفعرف،!ي!اللهرسولعلىخديجةاخت

:9124/الأصولجامعفيالاثيرابنقال."لذلكفارتاع":البخاريروايةوفي.لمسلم

خديجة.أختصوتسمعلفالبهطاركأنه

،وغيره4926/الاستيعابفيالبرعبدوابن،719()الشهابمسندفيالقضاعياخرجه

بهافرحأيلها(:)هث!.الذهبيووافقه16-115/الحاكموصححه،عائثةحديثمن

لها.وارتاح

)أبلها.العاصبنعمروحديثمن)215(مختصراومسلم،)0995(البخارياخرجه

بصلتها.اصلها:ببلالها(

.قتادةأبيحديثمن()543ومسلم،(5)16البخارياخرجه

2(.451المناهلالنبؤة/دلائلفيالبيهقيأخرجه
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،هوازنسبايافي،الشيماء:الرضاعةمنبأختهجيءولما-251

مكرمةعنديأقمتأحببت"ان:لهاوقال،رداءهلهابسط،لهوتعزفت

.فمتعها"2(قومهافاختارت"؟قومكالىورجعتمتعتكأو،()1محبة

امرأةأقبلتاذ-غلام-وأناع!يمالنبيرايت:)3(الطفيلابووقال-252

هذه؟من:فقلت،عليهفجلست،رداءهلهافبسط،منه)33/ا(دنتحتى

.)4(أرضعتهالتيأمه:قالوا

فأقبل،يوماجالساكانمج!ي!االلهرسولأن،السائببنعمروعن-253

لهافوضعأفهأقبلتثم؛عليهفقعد،ث!بهبعضلهفوضع،الزضاعةمنأبوه

فقام،الرضاعةمنأخوهأقبلثم،عليهفجلستالآخرجانبهمنثوبهشق

.()يديهبينفأجلسهع!ي!اللهرسول

،وكسوةبصلةمرضعته-لهبأبيمولاة-ثويبةإلىيبعثوكان-254

أحد)6(.لا:فقيلقرابتها؟"منبقي"من:سألماتتفلما

فوالله!،أبشر:ع!يملهقالتأنهاعنهااللهرضيخديجةحديثوفي-255

،المعدوموتكسب،الكلوتحمل،الرحملتصلإنك،أبدااللهيخزيكلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

"."محئبة:الاصلهامشعلى

منبهتنتفعشيئأأعطاها.)مئعها(.)246(المناهل/قتادةعنوالبيهقيإسحاقابنأخرجه

.ونحوهمالي

ماتمناخر(هـوهو11)0سنةمات.كي!النبيورأى،أحدعامولد،واثلةبنعامرهو

التقريب./الصحابةمن

المجمعفيالهيثميوقال،)009(يعلىوأبو،عنهوسكت)5144(داودأبوأخرجه

المناهلفيداودأبيإسنادالسيوطيوح!ن.وثقوا"ورجاله،الطبراني"رواه:0/1925

برقموسيأتي."...غريبحديث"هذا:4317/والنهايةالبدايةفيكثيرابنوقال.2()47

9912().

والنهايةالبدايةفيكثيرابنقال.مرسللكنهثقاتورجاله،)5145(داودأبوأخرجه

".بصحتهأعلم"الله:4317/

عناخرطريقومن،العلمأهلمنواحدغيرعن،الواقديأخبرناسعد؟ابنأخرجه

)924(.المناهل/مرسلااللهبيعباسبنالقاسم
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.)1(الحقنوائبعلىوتعين،الضيفوتقري

فصل

ص!])2(تواضعه[في

تواضعا،الناسأشذفكانرتبتهورفعةمنصبهعلوعلى،!ي!تواضعهوأما

.كبراوأقفهم

يكونانفاختارعبدانبياأوملكانبيايكونأنبينخيرأنهوحسبك-256

لهتواضعتبماأعطاكقداللهفان:ذلكعند)4(إسرافيللهفقال،3(عبدالمنبيأ

شافع.وأول،الارضعنهتنشقمنوأول،القيامةيومادمولدسئدأنك

فيعليهبقراءتي-عنهاللهرضي-الفقيهالعوادبنالوليدأبوحدثنا-257

حدثنا،الحافظعليأبوحدثنا:قالمئةوخمسسبعسنةبقزطبةمنزله

حدثنا،داودأبوحدثنا،داسةابنحدثنا،المؤمنعبدابنحدثنا،عمرأبو

العنبس،أبيعن،مسعرعن،نميربناللهعبدحدثنا،شيبةأبيبنبكرأبو

:قال،امامةأبيعن،غالبأبيعن،مرزوقأبيعن،العدبسأبيعن

كماتقوموا"لا:فقال.لهفقمناعصا؛علىمتوكئا!ي!اللهرسولعليناخرج

.(بعضا")بعضهايعطم،الأعاجمتقوم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الحديثعندغريبهشرحوتقدم.عائشةحديثمن)016(ومسلم،)3(البخارياخرجه

191().

.عنديمنحاصرتينبينما

،هريرةأبيحديثمن61(0)5يعلئوأبو،231()2/واحمد،)2462(البزاراخرجه

احمدرواه":918/المجمعفيالهيثميوقال،الظمانموارد2()137حثانابنوصححه

الصحابة.منعددعنالبابوفي."الصحيحرجالالاولينورجال،يعلىوابو،والبزار

.02-918/الزوائدومجمع،(0294)يعلىابيمسندانظر

الصحة.بعلامةورمز،"وجبريل":الكلمةهذهفوقالناسخاثبت

وإسناده)3836(ماجهابنأيضأواخرجه)0523(.داودأبيطريقمنالمصنفأسنده

الله.عبدبنجابرعنمعناه()413مسلموروى.ضعيف
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يجلسكماواجلس،العبديأكلكمااكلعباأنا"انما:وقال-258

العبد")1(.

ويجالس،المساكينويعود،خلفهويردف،الحماريركبوكان

انتهىحيثما.بهممختلطاأصحابهبينويجلس،العبددعوةويجيب،الفقراء

)33/ب(.جلسالمجلسبه

مريم،ابنالنصارىأطرتكماتطروني"لا:عنهعمرحديثوفي-925

.2(")ورسولهاللهعبد:فقولوا،عبدأناإنما

إليكليان:فقالت،جاءتهشيءعقلهافيكانامرأةأنأنسوعن-026

حتىاليكأجلسشئتالمدينةطرقأفيفي!فلانأئميا،"اجلسي:قال.حاجة

."حاجتكأقضي

حاجتها)3(.منفرغتحتىإليهاع!ي!النبيفجلس،فجلست:قال

العبد،دعوةويجيب،الحماريركباللهرسولكان:أنس!قال-261

إكاف)4(.عليه،ليفمنبحبلمخطومحمارعلىقريظةبنييوموكان

.()فيجيبالسنخةوالإهالة،الشعيرخبزإلىيدعىوكان:قال-262

أربعةتساويماقطيفةوعليه،رثرحلعلى!وحج:قال-263

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.()138برقمتقدم

.6094/الفتحفيقاله/بالباطلالمدح:الإطراء(تطرونيالا340()45البخاريأخرجه

)274(.برقمالاتيالحديثوانظر)2326(مسلمأخرجه

،)4178(ماجهوابن،)325(الشمائلوفي،)1701(السننفيالترمذيأخرجه

قال.أنسعنالأعورمسلمطريقمنوغيره)4243(يعلىوأبو،)3673(والبغوي

يضعف،الأعورومسلم،أنسعنمسلمحديثمنإلانعرفهلاحديث"هذا:الترمذي

به.تقادالدابةأنففييكونحبلوهو،خطامله:)مخطوم(".كيسانبنمسلموهو

.للفرسكالثزج،عليهليركبالبغلأوالحمارعلىيوضعما.)إكاف(

أنسعن:2()960البخاريوأخرجه،)326(الشمائلفيالترمذي-اللفظ-بهذاأخرجه

به.يؤتدممماشيءكل)الإهالة(:سنخإ".وإهالة،شعيربخبزع!مالنبيإلىمشىأنه

الريح.المتغيرة:()السنخة.الجامدالدسم:وقيل.والشحمالأليةمنأذيبماهو:وقيل
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.")1(سمعةولافيهرياءلاحجااجعله!"اللهم:فقال؛دراهم

.)2(بدنةمئةذلكحجهفيوأهدى،الارضعليهفتحتوقد،هذا-264

علىطأطأ،المسلمينبجيوشودخلها،مكةعليهفتحتولما-265

.)3(تعالىللهتواضعأقادمتهيصحنكادحتىرأسهرحله

.متى")4(بنيونسعلىتمضلوني"لا:قولهلمج!ي!تواضعهومن-266

.(الأنبياء")بينتثضلوا-و"لا267

.")6(موسىعلىتخيرونيلاو"-268

فييوسفلبثمالبثتولو،ابراهيممنبالشكأحقو"نحن-926

.")7(الداعيلاجبتالسجن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

مالك.بنأن!حديثمن)327(الشمائلفيوالترمذي،)0928(ماجهابناخرجه

يأ)رث(.للفرسكالشرحللبعيرالرحل:رث()رحل.""المختارةفيالضياءوصححه

بالي.خلق

والناقةالجملعلىتقعالبدنة:)بدنة(.اللهعبدبنجابرحديثمن)1218(مسلمأخرجه

النهاية.وسمنها/لعظمهابدنةوسميت.اشبهبالإبلوهي،والبقرة

وقال.الذهبيووافقه(47)3/الحاكموصححه،ان!حديثمن)3933(يعلىأبوأخرجه

نسبتهوزاد."ضعيفوهوالمقدميبكرأبيبناللهعبد"فيه:6916/المجمعفيالهيثمي

شرحهتقدم)رحله(:.عائشةعنوالبيهقيإسحاقابنإلى)026(المناهلفيالسيوطي

بمنزلةالبعيركورمقذمةفيالتيالخشبةهي:الرحلقادمة)قادمته(:.)1(رقمبالحاشية

النهاية./الشرحقربوس

معناهفيحديثسيأتي:قلت."اللفظبهذاعليهأقفلم":)261(المناهلفيالسيوطيقال

.6()80برقمهريرةأبيوعن،6()70برقمعباسابنعن

،هريرةابيحديثمن-لهواللفظ-915()2373/ومسلم،)3414(البخارياخرجه

الخدريحديثمن)2374(ومسلم،)2412(البخاريوأخرجه.)906(برقموسيأتي

.الانبياءبينتخيروالا:بلفظ

برقموسيأتي،هريرةأبيحديثمن016()2373/ومسلم،)2411(البخاريأخرجه

0(.)61

.()1522برقموسيأتي.هريرةأبيحديثمن(151)ومسلم،)3372(البخارياخرجه

في=الشكفان.إبراهيمحقفيمستحيلالشكإن:معناه(إبراهيممنبالشكأحق)نحن
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")2(.ابراهيم"ذلك)1(-:البريةخيريا:لهقالللذي-وقال-027

الله.شاءانهذابعدالأحاديثهذهعلىالكلاموسياتي

فيوغيرهم،سعيدوأبي،والحسن،عائشةوعن-271،272،273

يفلي:أهلهمهنةفيبيتهفيكان:بعضعلىيزيدوبعضهم،!يماالنبيصفة

ويعلف،نفسهويخدم،نعلهويخصف،ثوبهويرقع،شاتهويحلب،ثوبه

معها،ويعجن،الخادممعويأكل،البعيرويعقل،البيتويقئم،ناضحه

)3(.السوقمنبضاعتهويحمل

ع!النبيبيدلتأخذالمدينةأهلاماءمنالأمةكانتإن:أنسوعن-274

حاجتها)4(.يقضيحتىشاءتحيثبهفتنطلق

"هون:لهفقال،رعد!هيبتهمن)34/أ(فاصابت!رجلعليهودخل-275

.(القديد")تأكلقريشمنامرأةابنأناانما،بمللخلستفاني،عليك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

لمأنيعلمتموقد.إبراهيممنبهأحقأنالكنتالأنبياءإلىمتطرقأكانلوالموتىإحياء

.للنوويمسلمشرحلذ/لمالسلامعليهإبراهيمأنفاعلموا،أشذ

الملك.رسول:()الداعي

."ذاك":نسخةفي

الخلق.:(البرية).(461)برقموسيأتي،أنسحديثمن)9236(مسلمأخرجه

روايةوفي"...أهلهمهنةفييكون"كان:بلفظ)676(البخاريأخرجهعائشةحديث

ويخدم،شاتهويحلب،ثوبهيفلي:البشرمنبشراوكان)335(:الشمائلفيالترمذي

وانظر"...ثوبهويخيط،نعلهيخصفلمج!تاللهرسول"كان)3675(:البغويروايةوفي

(:نعله)يخصف.يكنسه(:البيت)يقم.نفسهخدمة(:أهله)مهنة02(.9/الزوائدمجمع

عضدهإلىيدهرسغضم:البعيرعقلالبعير()يعقل.المخرز.وهوبالمخصفيخرزها

باركا.ليبقىبالعقالمعاوربطهما

يعلىأبيمسندفيتخريجهوتمام)3/89(.أحمدووصله،)7206(البخاريعفقه

أسد.حسينالفاضلأستاذناتحقيق)8293(

المجففالمملوحاللحم:)القديد(.خفف:)هؤن(.رجفة:)رعدة(.()154برقمتقدم

الشمس.في
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سراويلفاشترى،غ!ي!النبيمعالسوقدخلت:هريرةابيوعن-276

ع!والنبييدإلىفوثب:قال،القصةوذكر"وأرجح"زن:للوزانوقال

بملك،ولست؛بملوكهاالأعاجمتفعله"هذا:وقال،يدهفجذب،يقبلها)1(

"صاحب:فقال،لأحملهفذهبت،السراويلأخذثم".منكمرجلأناانما

.")2(يحملهأنبشيئهأحقالشيء

فصل

])3(لهجتهوصدقوعفتهوأمانتهع!ي!اعدله[في

،الناسآمنع!ي!فكان-لهجتهوصدق،وعفتهوأمانتهغ!ي!عدلهواما

بذلكلهاعترف،كانمنذلهجةوأصدقهم،الناسوأعف،الناسوأعدل

.)4(وعداهمحادوه

الامين.نبؤتهقبليسفىوكان

الصالحة.الأخلاقمنفيهاللهجمعبماالأمينيسقىكان:إسحاقابنقال

أنهعلىالمفسريناكثر21][التكوير:(أميهزثم)شطاج:تعالىوقال

محمدع!ي!.

الحجريضعفيمنالكعبةبناءعندوتحازبتقريشاختلفتولما-277

فقالوا:؛نبوتهقبلوذلك،داخلع!ي!بالنبيفاذا،عليهمداخلاولحكموا

)1(

)2(

)3(

)4(

:"ليقبلها".نسخةفي

بنيوسف"فيه:5122/الزوائدمجمعفيالهيثميقال.وغيره)6162(يعلىأبوأخرجه

!شيه!:لقولهويشهد.الموضوعاتفيفذكرهالجوزيابنوبالغ."ضعيفوهو،البصريزياد

لباس:)سراويل(.(441(4الظمانمواردفيخرجناه.قيسبنسويدحديث"وأرجح"زن

.سراويلات:جمعه.بينهماوماوالركبتينالسرةيغطي

.عنديمنحاصرتينبينما

.وأعداؤهمخالفوهأي
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به)2(.رضيناقدالامينهذا،محمدهذا)1(

فيع!يواللهرسولإلىيتحاكمكان)3(:خثيمبنالربيعوعن-278

)4(.الإسلامقبلالجاهلية

.(")الأرضفيأمينالسماءفيلأميناني!"والله:لمجي!وقال-927

بنالفضلأبوحدثنا،عليهبقراءتيالحافظالضدفيعليأبوحدثنا-028

حدثنا،السنجيعليأبوحدثنا،الحرةزوحبنيعلىأبوحدثنا،خيرون

كريب،أبوحدثنا،الحافظعيسىأبوحدثنا،المزوزيمحبوببنمحمد

كعب،بنناجيةعن،إسحاقأبيعن،سفيانعن،هشامبنمعاويةحدثنا

بمانكذبولكن،نكذبكلاإنا:ع!يمللنبيئقالجهلأباان،عليعن

اللهثايتالطابينولبهنيكذبونثلافإنههم):اتعالى]اللهفأنزل،وللمجت

.33]:الأنعامأ()6(تحمدون

.بمكذبفينا)7(أنتومانكذبكلا:غيرهوروى

،بدريومجهلأبالقي)8(شريقبنالاخنس)34/ب(إن:وقيل-281

عنتخبرني،كلامنايسمعوغيركغيريهناليس!الحكمأبايا:لهفقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.المطبوعفيتردلم،"هذا":كلمة

الحاكموصححه.السائببناللهعبدمولاهعنمجاهدحديثمن3425/أحمدأخرجه

ووافقهعليحديثمن945-1458/الحاكمأيضاصححهكما.الذهبيووافقه458()1/

رجالورجالهالأوسطفيالطبراني"رواه:8/922المجمعفيالهيثميوقال.الذهبي

)تحازبت(:ثقة".وكلاهما،عرعرةبنوخالد،الضريرعمربنحفصغيرالصحيح

وأحزابا.فرقاصارت

التقريب.)63(هـ/أو)61(سنةماتعابدلقة،مخضرمتابعي

.)926(المناهل/الطبقاتفيسعدابنأخرجه

.027()المناهل/سيبةأبيابنأخرجه

.)22(برقمتقدم

."ولا":المطبوعفي

قلوبهم.المؤلفةمعلمج!اللهرسولوأعطاهحنينأشهد.لق!بوالأخنس،شريقبنأبيهو

ذلك.وغيرالغابةوأسدالإصابةفيترجمةله.عمرخلافةأولتوفي
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،لصادقمحمداان!والله:جهلأبوفقال؟كاذبأم[هو]صادق؛محمد

قط(1(.محمدكذبوما

قبلبالكذبتتهمونهكنتمهل:فقال،سفيانأباعنههرقلوسأل-282

لا(2(.:قال؟قالمايقولأن

غلامافيكممحمدكانقد:لقريش(3(الحارثبنالنضروقال-283

فيرايتماذاحتىامانةوأعظمكم،حديثاوأصدقكم،فيكمأرضاكم،حدثا

هوما!والله،لاساحر.:قلتمبهجاءكمبماوجاءكم،الشيبصدغيه

)4(

حر..

.(رقها)يملكلاقطامرأةيديدهلمستما:عنهالحديثوفي-284

.)6(لهجةالناساصدق:ك!ي!وصفهفى،عليحديثوفي-285

خبت؟أعدللمانيعدلفمن"ويحك!:الصحيحفيوقال-286

.")7(!أعدللمانوخسرت

ايسرهمااختارإلاأمرينفيك!ي!اللهرسولخيرما:عائشةقالت-287

.منه)8(الناسأبعدكانإثماكانفان،إثمايكنلمما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

،فذكره،حذثت:قالالزهريعن،والبيهقيإسحاق"ابن)271(:المناهلفيقال

بعدعلى،عامرةكبيرةبلدةالآنوهو،بئراسم:)بدر(.السدفي"عن،جريرابنوأخرجه

.المنورةالمدينةمنكيلا(051)حوالي

)358،برقممنهطرفوسياتي(.)1773ومسلم،)7(البخاريأخرجهحديثمنفطعة

.)6917

المسلمونأسره،بدريومالمشركينلواءوصاحب،وشياطينهاووجوههاقريقشجعانمن

.833/الاعلامانظر.المدينةقرب،بالأثيلوقتل،يومها

جانب:الضدغ)صدغيه(."عباسابنعنوالبيهقيإسحاق"ابن:)273(المناهلفيقال

الوسيط.المعجم/فوقهوالشعر،الاذنإلىالعينمنالوجه

لفظه.منقريباعائشةعن()1866ومسلم،72(1)4البخاريأخرجه

.اللسان:()اللهجة.61(،4)1برقمالمتقدمالحديثمنطرف

.()173برقمتقدم

.24(017،0)برقمتقدم
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الريحيوميصلح:فقالط؛أيامهكسرىقسمالمبرد)1(:العباسأبوقالط

الشمسويوم،واللهوللشربالمطرويوم،للصيدالغيمويوم،للنوم

للحوائج.

الحيؤةمنطهرايغلمون!و!دنياهمبسياسةأعرفهمكانما:)2(خالويهابنقال

.]7:لروما[(غفلونهولأ!ؤاعنوهمنيالدا

لأهله،وجزءا،للهجزءا،أجزاءثلاثةنهارهجزأع!يمنبيناولكن-288

علىبالخاصةيستعينفكان،الناسوبينبينهجزأهثجزأ،لنفسهوجزءا

منحاجةأبلغمنفانه؛ابلاغييستطيعلامنحاجة"أبلغوا:ويقولط،العامة

.الأكبر")3(الفزعيوماللهامنه[ابلاغها]يستطيعلا

أحد،بقرفاحدايأخذلاع!اللهرسول!كان:الحسنوعن-928

أحد)4(.علىاحدايصذقولا

ممابشيءهممت"ما:!جمعنه،عليعنالطبريجعفرأبووذكر-092

أريدماوبينبينياللهيحولذلككل،مزتينغيربهيعملونالجاهليةأهلكان

لغلاأليلةقلت؛برسالتهاللهأكرمنيحتىبسوءهممتماثم،ذلكمن)35/أ(

يسمركمابهافأسمرمكةأدخلحتىغنميليأبصرتلو:معييرعىكان

.الشباب

والمزاميربالذفوفعزفاسمعتمكةمندارأولجئتحتىكذلكفخرجت

)1(

)2(

)3(

)4(

نوادرصاحب،موثقا،علامة،إماماكان"الكامل"كتابصاحبيزيدبنمحمدهو

للحق،المثبت:أي،المبزدفأنتقم:لهفقال.جوابهأعجبهالمازنيان:يقال.وطرف

النبلاءاعلامسيرانظر)286(هـ.سنةأولفيالمبردتوفيالراء.بفتح:عليهغلبثم

.13/576

هـ.037()سنةحلبفيتوفي.النحاةكبارمن،لغوي،خالويهبنأحمدبنالحسينهو

.(2123/)الاعلام

)374(.برقممطولاسيأتي.عليحديثمنفقرة

هووالحسن،)514(المراسيلفىداودأبوأخرجه.مرسللكنهثقاترجالهحديث

وكسبه.بذنبهاي:أحد()بقرف.البصري
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مسالاايقظنيفما،فنمتأذنيعلىفضرب،انظرفجلست.بعضهملعرس

أهملمثم،ذلكمثلأخرىمرةعرانيثم.شيئااقضولمفرجعت،الشمس

.بسوء")1(ذلكبعد

)فصل

])2(هديهوحسنومروءتهوتؤدتهوصمتهع!يووقاره[في

فحدثنا؛هديهوحسنومروءتهوتؤدتهوصمتهغ!ي!وقارهوأما-192

العباسابوحدثنا:قال؛بكتابهوعارضت،إجازةالحافظالجيانيعليابو

حدثنا،الوراقأبوعبداللهأخبرنا،الهرويذرأبواخبرنا،الدلائي

بنحجاجحدثنا،سلامبنالرحمنعبدحدثنا،داودابوحدثنا،اللؤلؤي

وهيب،بنالعزيزعبدبنعمرعن،الزنادأبيبنالرحمنعبدعن،محمد

يكادلا،مجلسهفيالناسأوقرع!ي!النبيكان:يقولزيدبنخارجةسمعت

)3(.اطرافهمنشيئايخرج

المجلسفيجل!ساذا!يماللهرسولكان:الخدريسعيدابووروى-292

.(محتبيا"ع!ي!جلوسهاكثركانوكذلك،)4(بيديهاحتبى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

وغشيني.انتابني:()عراني.بالليلالحديث:الشمر:بها()فاسمر.()166برقمتقدم

.عنديمنحاصرتينبينما

إسنادهوفي)505(.المراسيلفيداودأبيطريقمنالمصنفأسنده.مرسلحديث

من(الناس)أوقر"مجهول".:التقريبفيالحافظقال.وهيببنالعزيزعبدبنعمر

والززانة.الحلم:الوقار

"."بثوبه:نسخةفي

إبراهيم.بناللهعبدإسنادهوفي،(112)الشمائلفيوالترمذي،()4846داودأبوأخرجه

الإحياءأحاديثتخريجفيالعراقيإسنادهوضعف"؛الحديثمنكر"شيخداود:أبوقال

/2()366.

مختصرفيالألبانيالشيخوصححه،)6637(الصغيرالجامعفيالسيوطيلحسنهورمز

بيديه.وساقيهظهرهإذاجمع:الرجلاحتبى(بيديه)احتبى.(1)30الشمائل
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)1(.تربعأنهسمرةبنجابروعن-392

)2(.قيلةحديثفيوهو،القزفصاءجلس-ورتما492

بغيرتكلمعمنيعرض،حاجةغيرفييتكلملاالسكوتكثيروكان-592

وكان،تقصيرولافضوللا،فصلاوكلامه،تبسماضحكهوكان،جميل

حلبممجلسمجلسه.بهواقتداء،لهتوقيرا؛التبشمعندهأصحابهضحك

إذا،الحرمفيهتؤبنولا،الأصواتفيهترفعلا،وامانةوخير،وحياء

.الطير)3(رؤوسهمعلىكانماجلساؤهأطرقتكلم

منينحطكأنما،هوناويمشى،تكفؤايخطو:صفتهوفي-692

)4(ص

صبب.

انهمشيتهفىيعرف،مجتمعامشىمشىإذا:الآخرالحديثوفي-792

.كسلانولاضجبرغير:أي.(وكل)ولاغرضغير

هديالهديأحسنإن)35/ب(مسعود:بن]اللهاعبدوقال-892

محمدع!ي!)6(.

كلامفيكانعنهما]:اللهارضياللهعبدبنجابروعن-992

ترسيل)7(.اوتزتيلع!ي!اللهرسول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.287(067/)مسليمروايةوانظر.(0485)داودأبوأخرجه

النهاية./بيديهالمحتبيجلسةهي:)القرفصاء(.(1)53برقمقيلةحديثتقذم

غريبه.المصنفسيشرحوهناك.)374(برقممطولأسيأتيحديثبعض

المصنفسيشرحوهناك)374(.برقمتخريجهسيأتيهالةأبيابنحديثمنفقرةهو

غريبه.

الوكل)وكل(:.الضجرالقلق:الغرض)غرضبى(3.036/النهايةفيالأثيرابنأورده

النهاية./غيرهإلى5أمريكلالذيالعاجز:وقيل.والجبانالبليد:والوكل

.والسيرةالطريقة:()الهدي.(06)89البخاريأخرجه

ترتيبها:القراءةفيالترتيل:)ترتيل(.يسئملمراوسندهوفي)4838(داودأبوأخرجه

.التؤدة:والترسيل.التبيين:الترتيل:وقيل.الترسيلوكذلك،فيهاوالتأني
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الحلم،على:اربععلىسكوتهكان)1(:هالةأبيابنقال-003

والتفكر.،والتقدير،والحذر

العادلوعدهحديثايحدث!ي!اللهرسولكان:عائشةقالت-103

)2(.احصا

ويحض،كثيراويستعملهما)3(،الحسنةوالرائحةالطيبيحب!ي!وكان

عليهما.

قرةوجعلت)4(،والطيبالنساء:دنياكممنالي"حبب:ويقول-203

.(")الصلاةفيعيني

.)6(والشرابالطعامفيالنفخعننهيه-:!ي!-مروءتهومن-303

.يلي)7(ممابالأكلوالأمر4-03

.)8(بالسواكوالأمر-503

.)9(الفطرةخصالواستعمال،والرواجبالبراجموإنقاء-603

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

برقمنفسهوالمصنف،)6037(البغويأخرجه.عنهاللهرضيطالبأبيبنعليئالقائلبل

عنه.اللهرضيطالبأبيبنعليأبيهعن،عليبنالحسينحديثمن(1)374/

.71(4/2)39الزهدفيومسلم،)3567(البخاريأخرجه

."ويستعملها":المطبوعفي

الحديث.فيثابتةوهي.المطبوعفيتردلم،""والطيب:كلمة

.(541،461،)35برقمتقدم

ماجهوابن،()1888والترمذي،)3728(داودأبواخرجه،الإناءفيالنفخعنع!يدنفية

وقال.الذهبيووافقه،4/138الحاكموصححه،عباسابنحديثمن)3428(

عنطى)3722(داودوأبي،()1887وللترمذي."صحيححسنحديثهذا":الترمذي

صحيح.حسنحديثهذا:الترمذيقال.الشرابفيالنفخ

سلمة.أبيبنعمرحديثمن2(0)22ومسلم،()5376البخاريأخرجه

التالي.التعليقوانظر.231()برقمحديثفيهتقدم

اللحية،وإعفاء،الثاربقص:الفطرةمن"عشر:مرفوعاعائشةعن)261(مسلمأخرج

وحلق=،الإبطونتف،البراجموغسل،الاظفاروقص،الماءواستنشاق،والسواك
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الدنيا])1(فيئع!ي!زفد[فيئ

يكفي.ماالسيرةهذهأثناءالأخبارمنتقذمفقدالدنيافيزهدهوأما-703

بحذافيرها،إليهسيقتوقدزهرتها؛عنوإعراضه،منهاتقللهمنوحسبك

نفقةفييهوديعندمرهونةودرعهمج!ي!توفيأنإلىفتوحهاعليهوترادفت

)2(.عياله

0قوتا")3(محمدالرزقاجعل!"اللهم:ويقوليدعو-وهو803

والقاضي،الحافظمحمدبنوالحسين،العاصيبنسفيانحدثنا-903

العباسأبوحدثنا:قال،عمربنأحمدحدثناقالوا:،التميمياللهعبدأبو

حدثنا،سفيانابنحدثنا،الجلوديأحمدأبوحدثنا:قال،الرازي

حدثنا،شيبةأبيبنأبوبكرحدثنا،الحخاح[مسلم]بن:الحسينأبو

قالت:؛عائشةعن،الأسودعن،إبراهيمعن،الأعمشعن،معاويةأبو

.()لسبيلهمضىحتى[بر])4(خبزمنتباعاأيامثلاثة!صاللهرسولشبعما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."المضمضةتكونأنإلاالعاشرةونسيت:الحديثرواةأحدقال.الماءوانتقاص،العانة

منالأصاجعقدبينماهي)الرواجب(:.الأصاجظاهرفيالمتشنجةالعقد)البراجم(:

النهاية./داخل

.عنديمنحاصرتينبينما

عائثة،حديثمن()3016ومسلم،)1692(البخاريأخرجه.مرهونةودرعهلمج!موته

أنس.حديثمن2(0)96والبخاري

)قوتأ(.هريرةأبيحديثمن،لهواللفظ(1)550ومسلم،)0646(البخاريأخرجه

الرمق.مايمسكهو:وقيل.إسرافغيرمنكفايتهمهو:قيل

مسلم.صحيحمنزيادة

.2(07921/)مسلمالإمامطريقمنالمصنفأسنده
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شاءولو،متواليينيومينشعيرخبزمن:أخرىروايةوفي-031

ببال!)1(.يخطرلامااللهلاعطاه

اللهلقيحتىبرخبزمنع!ي!اللهرسول!آل!شبعما:أخرىروايةوفي-131

[تعالى])2(.

)36/أ(درهماولادينارا!ي!اللهرسول!تركما:عائشةوقالت-312

بعيرا!3(.ولا،شاةولا

وبغلته،،سلاحهإلاتركما:الحارثبنعمروحديثوفي-313

)4(.صدقةجعلهاوارضا

شطرإلاكبدذويأكلهشىءبيتيفيوماماتولقد:عائشةقالت-314

.(لي)رففيشعير

فقلت:.ذهبامكةبطحاءليتجعلأنعليعرض"انى:ليوقال!-315

اليكفأتضرعفيهأجوعالذياليومفأما،يوماوأشبعيوماأجوع!ربيا،لا

.")6(عليكوأثنيفأحمدكفيهأشبعالذياليوموأما،وأدعوك

نإ:لهفقال!،عليهنزل!-السلامعليه-جبريلان:اخرحديثوفي-316

ذهبا،الجبال!هذهأجعلانأتحب:لكويقول!،السلاميقرئك[تعالى]الله

مندارالدنياان!جبريل"يا:قالثم،ساعةفأطرقكنت؟حيثمامعكوتكون

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

متتابعين،يومين،شعيرخبزمنلمجيه!محمدالشبعما:بلفظ22()0792/مسلمفيهو

جم!ي!.اللهرسولقبضحتى

.2(07920/)ومسلم،64(54)البخاريأخرجه

.(1)635مسلماخرجه

.3(0)89البخاريأخرجه

الزف:لي()رف.منهشيءشعير(:)شطر)7392(.ومسلم)7903(البخاريأخرجه

النهاية./عليهيوضعمابهيوفىالجدارجنبإلىالارضعنيرفعخشب

،الترمذيوحسنه.أمامةابيحديثمن254()5/وأحمد،)2347(الترمذياخرجه

:()913صالمطالبأسنىفيالحوتوقال.)5417(الصغيرالجامعفيالسيوطيوتبعه

."ضعيف:العراقيوقال.ضعفاءثلاثةفيه:العلائي"قال
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جبريل:لهفقال!له"عقللامنيجمعهاقد،لهماللامنومال،لهدارلا

)1(.الثابتبالقول!محمد!يااللهثبتك

نارا؛نستوقدماشهرالنمكثمحمدال!كناإن:قالتعائشةوعن-317

والماء)2(.التمرإلاهوإن

هويشبعولم،ع!ماللهرسول!هلك:عوفبنالرحمنعبدوعن-318

الشعير)3(.خبزمنبيتهوأهل

.)4(نحوهعباسوابن،أمامةوأبي،عائشةوعن-931،032،132

طاوياالمتتابعةاللياليوأهلههويبيت!ي!كان:عباسابنقال!-322

.(عشاء)يجدونلا

سكزجة،فيولاخوانعلىع!ماللهرسول!أكلما:أنسوعن-323

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

منوغيره294()0يعلىأبووأخرح.هكذا"أجده"لم:)692(المناهلفيالسيوطيقال

إسنادهوح!ن"الذهبجبالمعيلسارتشئتلو!عائشة"يامرفوعا:عائشةحديث

والبيهقي.671/أحمدعندمرفوعاعنهاوردبالدنيايتعلقوما.991/المجمعفيالهيثمي

أيضاإسنادهوجؤدجيد""هـاسنادهما4/78:والترهيبالترغيبفيالمنذريالحافظقال

.(302)3/الإحياءأحاديثتخريجفيالعراقيالحافظ

.4691/والترهيبوالترغيب،01/531الزوائدمجمعوانظر

له.واللفظ)7292(ومسلم،)6458(البخاريأخرجه

البزاراسنادوحسن،)3684(والبزار.لهواللفظ،()913الشمائلفيالترمذيأخرجه

فيوالسيوطي،01/312المجمعفيوالهيثمي،4918/والترهيبالترغيبفيالمنذري

.()892المناهل

،)9235(السننفيالترمذيأخرجهأمامةأبيوحديث.31()0برقمتقدمعائشةحديث

خبزاللهرسولبيتأهلعنيفضلكانما:ولفظه5/253وأحمد،()146الشمائلوفي

فيالترمذيأخرجهعباسابنوحديث".غريبصحيح"حسن:الترمذيقال.الشعير

المتتابعةالليالييبيتبم!م!اللهرسولكان:ولفظه)147(الشمائلوفي،)0236(السنن

حسن:الترمذيقال.الشعيرخبزخبزهمأكثروكان،عثاءيجدونلا،وأهله،طاويا

.)322(برقمعباسابنحديثوسيأتي.صحيح

يأكل.لم،-إئعاالبطنخاليأي:)طاويا(.32(1)برقمتقدم
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قما)1(سميطاشاةراىولا،مرققلهخبزولا

الذي--ع!يماللهرسولفراشكانإنما:بكرأبيبنتعائشةوعن-324

ليف)2(.حشوهأدماعليهينام

نثنيهمسحأ)3(بيتيفيع!ي!اللهرسولفراشكان:قالتحفصةوعن-325

ليفرشتمو"ما:قالأصبحفلما،بأربعليلةفثنيناه،عليهفينام،ثنيتين

الليلةمنعتنيوطاءتهفان،بحاله"ردوه:فقال،لهذلكفذكزنا؟"الليلة

")4(.صلاتي

فييؤثرحتىبشريطمزمولسريرىلىأحيادأررائم]5!ي!آأوىن326

)5(صه

جنبه.

قط،شبعا)36/ب(!ي!االنبيجوفيمتلىءلم:قالتعائشةوعن-327

كانوإن،الغنىمنإليهأحبالفاقةوكانت،احدإلىشكوىيبثولم

ربهسألشاءولو،يومهصياميمنعهفلاالجوعمنليلتهطوليلتويجائعاليظل

أرىممالهرحمةأبكيكنتولقد،عيشهاورغدوثمارهاالأرضكنوزجميع

لوالفداء؛لكنفسي:وأقول،الجوعمنبهممابطنهعلىبيديوأمسح،به

مناخواني،وللدنيامالي!عائشة"يا:فيقوليقوتك؟بماالدنيامنتبقغت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)5415(.برقموباقيه،)5457(برقمالأخيرةالففرةروىمقطعا:البخاريرواه

الأدم.منالقليلالشيءفيهيأكلصغيرإناء:)سكزجة(.عليهيؤكلما)الخوان(:

)سميطا(مشوية.

الجلدوهو،أديمجمع:)أدمام.لهواللفظ)8202(ومسلم،)6456(البخاريأخرجه

النخل.ليفهو:(اليف.المدبوغ

".بيته"في:نسخةفي

،)6841(الصغيرالجامعفيالسيوطيلحسنهورمز)322(.الشمائلفيالترمذيأخرجه

منقطع"هو:العراقيالحافظقالفقد،بجيد"وليس:5172/القديرفيضفيالمناويقال

لينه.:()وطاءته.صوفمنللفرشيعدخثنكساء:()المسح

منسوج:()مرمول.طويلحديثفيعمرعن(1)947ومسلم،51(19)البخاريأخرجه

بسعف.مفتولبحبل
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حالهم،علىفمضوا،هذامنأشدهوماعلىصبرواالزسلمنالعزآأولي

ترفهتانأستحصيفأجدني،ثوابهموأجزل،مآتفمفأكرم،ربفمعلىفقدموا

اللحوقمناليأحثهوشيءمنوما،دونهمغدابييمضرأنمعيشتيفي

."وأخلائيباخواني

.ع!ع!)1(توفيحتىشهراإلابعدأقامفما:قالت

فصل

])2(عبادتهوشذة،لهوطاعته،رئهمنع!ي!خوفه[في

برئه،علمهقدرفعلى،عبادتهوشدة؛لهوطاعته،رئهخوفهوأما-328

حدثنا:قال.عليهمنيقراءةعتاببنمحمدأبوحدثناهفيماقالولذلك

،المروزيزيدأبوحدثنا،القابسيالحسنأبوحدثنا،الطرابلسيالقاسمأبو

بنيحيىحدثنا،اسماعيلبنمحمدحدثنا،الفربرفياللهعبدأبوحدثنا

نأ،المسيببنسعيدعن،شهابابنعن،عقيلعن،الليثعن،بكير

أعلمماتعلمون"لو:ع!ماللهرسولقال:يقولكانعنهاللهرضيهريرةأبا

كثير،")3(.ولبكيتمقليلالضحكتم

"اني:ذرأبيإلىرفعه-الترمذيعيسىأبيعن،روايتنافيزاد-932

تئط،أنلهاوحقالسماءأطت،تسمعونلاماوأسمع،ترونلاماأرى

تعلمونلو!والله،للهساجداجبهتهواضعوملكإلاأصابعأربعموضعفيهاما

،الفرشعلىبالنساءتلذذتموما،كثيراولبكيتم،قليلالضحكتمأعلمما

.تعضد)4(شجر!أئيلوددت،اللهالىتجأرونالضعداتالىولخرجتم

)1(

)2(

)3(

)4(

حاتمابيابناخرحولكنهكذا"عليهأقفلم"الحديث:)703(المناهلفيالسيوطيقال

.(134)برقممنهالأولىالفقرةوتقدمت.نحوهفذكر"...حديثهامنتفسيرهفي

.عنديمنحاصرتينبينما

.)6485(البخاريطريقمنالمصنفأسنده

"هذا=:الترمذيوقال.5173/وأحمد،0941()ماجهوابن،)2312(الترمذيأخرجه
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وهوأ()37/نفسهذرأبيقول!منتعضد"شجر!لىأني"وددت:الكلامهذاروي

اصح.

انتفختحتىلمج!ي!اللهرسول!صلى)1(:المغيرةحديثوفى-033

)2(.قدما

وقدهذاأتكلف:لهفقيل؛قدماهترمحتىيصليكان:روايةوفي-331

.شكورا؟")3(عبداأكون"أفلا:قال!تأخر؟وماذنبكمنتقذممالكغفر

.)4(هريرةوأبي،سلمةأبيعنونحوه-332،333

كانمايطيقوأيكم،ديمةع!يواللهرسول!عملكان:عائشةوقالت-334

.(إ)؟يطيق

نقول!:حتىويفطر.يفطرلا:نقول!حتىيصومكان:وقالت-335

)6(و

.يصوم

.)7(وأنس،سلمةوأم،عباسابنعنونحوه-336،337،338

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

رذابيقولمنالحديثفيمدرجتعضد"شجرةأنيلوددت":وقوله"غريبحسنحديث

)تجارون(:.الطرق:)الصعدات(.صوتت:)أطت(.أحمدروايةفيبهمصرحاجاءكما

تقطع.)تعضد(.وتدعونتستغيثون

مسلم.لروايةموافقوهوالمطبوعمنوالمثبت؛"وصلى":الاصلفي

التالية.الروايةوانظر.)9281(مسلمأخرجه

،()4837والبخاري.المغيرةحديثمن8(1/280)9ومسلم،637(1)البخارياخرجه

.(0154،5164،)638برقموسيأتي.عائشةحديثمن282(0)ومسلم

فيالترمذيأخرجههريرةأبيوحديث.مصادرمنلديفيماأجدهلمسلمةابيحديث

وقوى،(1)184خزيمةابنوصححه،وغيره،(142)0ماجهوابن،)026(الشمائل

البزار"رواه:2271/المجمعفيالهيثميوقال.الزجاجةمصباحفيالبوصيريإسناده

."الصحيحرجالاحدهماورجالبأسانيد

.واقتصادرفتيفيدائمأاي:()ديمة.)783(ومسلم،(1)879البخارياخرجه

.(11/175)56مسلمأخرجه

سلمةأموحديث(.917)1157/ومسلم،)7191(البخاريأخرجهعباسابنحديث

والنسائي=،)2336(داودوأبو،)492(الشمائلوفي،)736(السننفيالترمذيأخرجه
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مصليا،رأيتهإلامصلياالليلمنتراهأنتشاءلاكنت:وقال-933

نائما"1(.رأيتهإلانائماولا

توضأ،ثمفاستاكليلةع!ح!اللهرسولمعكنت:مالكبنعوفوقال-034

وقفإلارحمةبايةيمزفلا،البقرةفاستفتحفبدأ،معهفقمت،يصليقامثم

قيامه،بقدرفمكث،ركعثم،فتعؤذوقفإلاعذاببايةيمرولا،فسأل

ذلك؛مثلوقالسجدثم"والعظمةوالملكوتالجبروتذي"سبحان:يقول

.ذلك)2(مثليفعل،سورةسورةثم،عمرانآلقرأثم

بينوجلس،قيامهمننحواسجد:وقال،مثلهحذيفةوعن-341

،والنساء،عمرانوال،التقرةقرأحتى:وقال،منهنحواالسجدتين

)3(.والمائدة

.)4(ليلةالقرانمنبايةع!يماللهرسولقام:عائشةوعن-342

ولجوفه،يصليوهو!ج!اللهرسولأتيت:الشخيربناللهعبدوعن-343

.)5(المرجلكأزيزأزيز

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(11)58ومسلم،(1)729البخارياخرجهأنسوحديث.الترمذيوحشنه،(002)4/

صلاتهان"أي:323/الفتحفيالحافظقالمالكبنانسقولمن()7291البخارياخرجه

."القياملهتي!رمابحسببلمعينأوقتايرتبولابالليليختلفكانونومه

،2191/والنسائي،لهواللفظ)603(الشمائلفيوالترمذي،)873(داودأبوأخرجه

بتحقيقي.(1)46رقمالاذكارفيالنوويوصححه

والشاءالبقرةمج!ي!قرأأنه:وفيه)772(مسلمعنداخرسياقوله.)874(داودأبواخرجه

.عمرانوال

حديثم!صحيحشاهدإوله:شاكراحمدالعلامةوقال.وحشنه)448(الترمذيأخرجه

تغفروإنعبادلفاشهتمتعذتهتمإن):والاية،يرددهااصبححتىبايةءلمجمالنبيقام:قال،ذرأبي

.]811:ئدةالما[(الضسيزالحكيوأنتفإنكلهغ

،وغيره13()3/والنسائي،)315(الشمائلفيوالترمذي،)409(داودأبوأخرجه

ووافقه2(1/46)والحاكم،الظمانموارد(52)2حبانوابن،(009)خزيمةابنوصححه

الجوفه(:.بتحقيقي)048(برقمالصالحينرياضفيالنوويأيضأوصححه،الذهبي

=الاصولجامعفيالاثيرابنقال.،القدرغليانصوت:الازيز(المرجلكأزيز)أزيز.لصدره
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دائم،الاحزانمتواصلع!يواللهرسولكان:هالةأبيابنقال[و]-344

.)1(راحةلهليست،الفكرة

.مرة)2("مئةاليومفياللهلأستغفر"اني:!وقال345-

.")3(مرة"سبعين:وروي-634

سنته،عن!ي!اللهرسولسألت:قال،عنهاللهرضيعليوعن-347

والشوق،أساسيوالحب،دينيأكلوالعقل،ماليرأس"المعرفة:فقال

والعلم،رفيقيب()37/والحزن،كنزيوالثقة،أنيسياللهوذكر،مركبي

والزهد،فخري(والفقر)4،غنيمتيوالرضا،ردائيوالصبر،سلاحي

والجهاد،حسبيوالطاعة،شفيعيوالصدق،قوتيواليقين،حرفتي

.(")الصلاةفيعينيوقرة،خلقي

)6(ذكرهفيفؤادي"وثمرة:اخرحديثوفي-348

."ربيالىوشوقي

امتي،لأجلوغمي،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

."الصوتذلكيوجبالذيالخوفمنالصلاةفيلهيعرضكانمابهوالمراد":5436/

.)374(برقممطولاسياتيحديثبعض

المزني.الاغزحديثمن027()2مسلمأخرجه

حبانابنوصححه)4/387(.الاصولجامعفيكماهريرةأبيعنالبخارياخرجه

أكثر":هريرةأبيعن)7063(البخاريروايةوفي.ان!حديثمنالظمانموارد2()457

."مرةسبعينمن

."أصل،صح،والفقر":وأثبتالناسخعليهاشطبثم،،والعجز":الاصلفي

حديثمنعياضالقاضي"ذكره:العراقيالحافظقال.361()4/الإحياءفيالغزاليأورده

وقال،له"أصل"لاحجبر:ابنالحافظوقالإسنادا".لهأجدولمطالبابيبنعلي

.""موضوع:)322(المناهلفيالسيوطي

."الله"ذكر:نسخةفي
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فصل

وحسنالخلقكمالمنوالزسلالأنبياءصفات[في

])1(النسبوشرفالخلق

الله:رحمهالمؤلفقال

اللهصلوات-والرسلالأنبياءجميعصفاتأن!وإياكاللهوفقنا،اعلم

الخلق،وحسن،النسبوشرف،الصورةوحسن،الخلقكمالمن-عليهم

والكمال،الكمالصفاتلأنها؛الصفةهذههي)2(،المحاسنوجميع

أشرفرتبتهمإذ؛عليهماللهصلوات،لهمالجميعوالفضلالبشريوالتمام

بعض؛علىبعضهماللهفضلولكن،الدرجاتأرفعودرجاتهم،الرتب

:وقال.253]:[البقرة(بعفقعكبعضهمفضلناالرسل!ظك!و:تعالىاللهقال

.32]:لدخانا[(ألفمينعلىعلوعكأخزنهمولقد!يو

ليلةالقمرصورةعلىالجنةيدخلونزمرةأول"ان:مج!ي!قالوقد-934

ادمأبيهمصورةعلى،واحدرجلخلق"على:الحديثآخرقال.البدر"

.السماء")3(فيذراعاستونطوله،لمج!

،ضربرجل[هو]فاذاموسى"رأيت:هريرةأبيحديثوفي-035

كثير،ربعةرجلهوفاذاعيسىورأيت.شنوءةرجالمنكأنه،أقنى،رجل

.")4(ديماسمنخرجكأنما،أحمر،الوجهخيلان

)1(

)2(

)3(

)4(

.عنديمنحاصرتينبينما

.المطبوعمنوالمثبت،""في:الاصلفي

.هريرةأبيحديثمن(283451/)ومسلم،)3327(البخاريأخرجه

كثرةفيالرجلينبينالرجلهو)الضرب(:(.)168ومسلم،)4933(البخاريأخرجه

ورقةطوله:الأنففيالقنا:)أقنى(.مسترسله،الشعردهينأي:)رجل(.وقلتهاللحم

بين:)ربعة(.بالطولمعروفون.اليمنمنحي)شنوءة(:.وسطهفيحدبمعأرنبته

الشديدالعربعندالأحمر)أحمر(.الشامةوهو،خالجمع:()خيلان.والقصيرالطويل

ماءوكثرة،نضارتهفييعني(ديماسمن)خرح6/486(.:)الفتحالحمرةمعالبياض

كن.منخرحكأنه،وجهه
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")1(.السيفمثل"مبطن:اخرحديثوفي351-

.")2(بهابراهيمولدأشبه"وأنا:قال-352

أدأمنراءأنتما"كأحسن:موسىصفةفياخرحديثفيوقال-353

.")3(الرجال

لوطبعدمنتعالىاللهبعث"ما:مج!ي!عنه،هريرةأبيحديثوفي-354

")4(.قومهمنذروةفيالانبيا

ومنعة.كثرة:أي(")ثروة]افي":ويروى-355

حديثمنالدارقطنيورواه.قتادةعن،الترمذيوحكى-356،357

نبيكموكان،الصوتحسن،الوجهحسنإلانبيااللهبعثما:أنسعنقتادة

.صوتا!6(وأحسنهم،وجهااحسنهمع!ي!

وذفيكمأنهفذكرت،نسبهعنأ!)38/وسألتك:هرقلحديثوفي-358

.قومها)7(أنسابفيتبعثالرسلوكذلك،نسب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

".الخلق"مبطن:بلفظعباسابنحديثمن272()0يعلىوأبو،1374/أحمدأخرجه

الضامر:)المبطن(.النسائيإلىنسبتهوزاد159()3/التفسيرفيكثيرابنإسنادهوصحح

البطن.

35(.)0برقمالمتقدمالحديثمنفقرةهو

عيسىحقفيلكنهعمر.ابنحديثمن)916(ومسبم،)2095!البخاريأخرجه

ومعنى.وزنا،واسمركسمر.آدمجمع(أدم).6864/الفتحنظروا،موسىلا

طريقمن2/533أحمدوأخرجه،موسىبنالفضلطريقمن)3116(الترمذيأخرجه

عن،سلمةابيعن،عمروبنمحمدعنثلاثتهم،الضريرعمروأبيسلمةبنحماد

الوسيط.المعجم/أعلاهشيءكلذروة:()ذروة.التاليةالروايةوانظر.بههريرةأبي

عمروبنمحمدعنطرقمن2332/وأحمد،)3116!الحديثعقبالترمذيأخرجه

روايةمناصح"وهذا:الترمذيقال.2561/الحاكموصححه،السابقالحديثباسناد

.حسن"حديثوهذا-السابقةالروايةأي-موسىبنالفضل

عنقتادةوحديث.ضعيفمرسلوهو)313(.الشمائلفيالترمذيأخرجهقتادةحديث

للدارقطني.المصنفعزاهأنس

.()6917برقممنهطرفوسيأتي.)282(برقمتقدم.سفيانأبيحديثمنطرف
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.]44:[ص(أؤابرإنهالعئدنعمصابراوجذنهإنا):أيوبدي-لىتعاوقال

لدناضنوحنانابي!بياألحكمبقؤؤوءالينهاتنبضذيعضى):لىتعاوقال

ويؤمولديؤمعلئه!وسنمعصياجئارايكنول!بولديهوبراجتقياوكاتوزكؤة

.]21،51:مريما(حيايخعثويؤميمول!

قنونجياوح!وراوصسيداآللهمن!ةمصدقابيضىيبشركاللهأن!الو:وقال

.93]:عمرانل11ا!لحين(

ذزيةم!العنمينعلىعمزنوءالإترهيصوءالولؤطم"ااضطغالله!إنميو:لوقا

.3]4-33:عمرانآلأ(عليصفيواللهبعفىمنبع!ا

.3]:لإسراءا1(عئداشكوراإنهو؟ت):نوجفي-وقال

والأخرةلذلياافىوجيهامرليمائنعيممىاثمسيحأشمهمنهبكلمؤيبشركاللهإن):وقال

ألفنهلحين(ومنو!هلاائمفدفىالناسوي!لم!،أفقربينومن

.]54،64:عمران[آل

!ختماأجمتمباركاوجعلنىا!،نبياوجطنىاكـفءاتحنىاللهعتدإفى):وقال

.3]03،1:[مريمحيا(دقتمالز!ؤةوابألضلؤؤوأؤصحنى

عندو؟نقالوأممااللهفبزاهمولمىءاذؤا؟لذلينلاتكونواءا!وأاتذينيأيها):وقال

.]96:لاحزاب[اوبها(ألئه

جسدهمنيرىما،ستيرا،حييارجلاموسى"كان:ع!ي!النبيوقال-935

الحديث.(1")استحياء2شي

.]12:الشعراء[ائمرسل!(منوجعلنى!ماربئلىدؤهب!الو:عنه-لىتعاوقال

.]701:[الشعراء(أمينرسولملكئمإق!الو:منهمجماعةوصففيوقال

.]62:[القصصألأجمت(اتقوىاشثجرتمنضتربرإ):ووال

(561)933/الفضائلفيمسلموأخرجه.مرفوعاهريرةأبيعن34(0)4البخاريأخرجه)1(

عليه.موقوفا
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.3]5:لاحقافا[(لرسلأمنتعزوراأولواصحبرممافأضحبز):لوقا

طصطو

ومنقتلمنهدتجاولؤحاهديخاثويعقوبإشحقذلهووهئنا):وقال

أ!،أألمخمشيننجرىلككذوهرونوموسىويوسفوأيؤبوساتمنداوودذزتتهء

حصمووط

ولوطاويودنسواليسعوإشمعيل5ألضخلحينقنصوإقاسوعيسىويجئوجمرتا

كإوهديخف!وأتجعبئت!وإخوخهخءابابه!وذزتهم!ومقالعئمينعلىفضقناوث

لحب!عنهوماأشركواولوعبادوصنلمجشاءحمنبهءئهدىأللههدىلكذ5فشتقيوصرط

بهاو!افقذفؤلاءبهايكفزفمانوألنبوهوألحكواتكئفءاتئنهمألذين!أوولعكيعملونكانوأ

(أ!دب!هدلمحهماللههدىأئذينأوولحك!ببهفريىبهائتسواقؤصما

09].،84:[الانعام

.والنبوةوالحكموالاجتباءوالهدىالصلاحمنجضةبأوصاففوصفهم

وحليم.،عليم]101:[الصافاتبغنو(فابثئزنهميو:وقال

كإأذوأأنأ؟بم!ريمرسولهتموضذفرعؤتقؤمقبلهوفتناولقذ!م!:وقال

.]71،81:نلدخاا[(أمينلكؤرسؤليإقأدئهدعبا

.]201:تفالصاا[(لضنبرينأمنأدلهشاءإنستجلق!و:لوقا

أقلهيأمركان5نبيارسولاو؟نأتوغدصادق؟نإئو!و:إسماعيلفي-وقال

.]45،55:مريم[مرضيا(رئهءعندوكانلزبهؤةوألفحلؤةبا

.]15:[مريمنحلصا(كانإئ!ل):موسىفي-وقال

.3]0:[ص(أؤابوإنهألعئدنعمميو:سليمانوفي

اظضت!إنآ!والابصخرآفيلذىأوليويغقوبوإسحقإبنهيمعئدنآوأبمرميو:وقال

.]54،74:ص[(لاخيارالمحقطفينآلمنعندناحممص!إ5لذاراذتحرىلصؤبخا

.]17:[صإئه-أؤاب(!و:داودوفي

.]02:[ص(الخطابوفضلاتحكمةوءا!هوشددنامقكو!و:قالثم

عليو(حفيأإقألأزضطخزآينعك)أتجعقنى:يوسفعن-وقال

55].:[يوسف
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.]96:الكهف[صابرا(أدلهشآءإنستجدفى-!و:موسىوفي

مرراللهشاءإنسـجدتماله:السلامعليهشعيبعن-[تعالى]وقال

.27]:[القصصآلصبحين(

ماآلإصلخإلاأريدإنعنهأنهـممآإكأضالفكتمأنأرلدومآماله:وقال

)38/ب(.88]:[هودآشتطعث(

74].:[الأنبياء!ماوعلما(ولوطاءالينهميو:وقال

ورصآرنجاوفيعوشاالخثزتفىلمجصنرعوت!انواإفهم!و:وقال

09].:[الأنبياءلاخشعب%(و!مالؤا

الدائم.الحزنهو:سفيانقال!

علىالدالةأخلاقهمومحاسنخصالهممنفيهاذكر،كثيرةآيفي

كمالهم.

الكريمابنالكريم"إنما:كقوله،كثيرالأحاديثفيذلك!نوجاء-036

نبيابننبي،ابراهيمبناسحاقبنيعقوببنيوسف،الكريمابنالكريمابن

")1(.نبيئابننبيابن

.")2(قلوبهمتنامولاأعينهمتنامالأنبياء"وكذلك:أنسحديثوفي-136

إلىبصرهيرفعلا-الملكمناعطيما-معكانسليمانأنوروي-362

.)3(تعالىللهوتواضعاتخشعاالسماء

.الشعير)4(خبزويأكلالأطعمةلذائذالناسيطعموكان-م362

الزاهدين.محجةوآبن!العابدينرأسيا:إليهاللهوأوحى

)1(

)2(

)3(

)4(

.هريرةأبيحديثمن31()16والترمذي،عمرابنحديثمن933(0)البخاريأخرجه

.262(/)162مسلمصحيحوانظر0357()البخاريأخرجه

.33(0)المناهلمرفوعا3هريرةأبيعنالطبرانيرواه

.331()المناهلالسبخي/فرقدعنالزهدفيأحمدرواه
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فتقفالريحفيأمر-جنودهفيالريحعلىوهو-تعترضهالعجوزوكانت

ويمضي.حاجتهافيفينظر

نأأخاف:قال؟الأرضخزائنعلىوأنتتجوعمالك:ليوسفوقيل

الجائع.فأنسىأشبع

يأمرفكان،القرانداودعلى"خفف:!ج!عنههريرةأبووروى-363

.")1(يدهعملمنإلايأكلولا،تسرحأنقبلالقرانفيقرأ،فتسرح،بدوابه

()2(الصيفىوقدرسبغتاعلأنزعالحديدلهوأفاميو:تعالىاللهقال

.]11-01:[سبأ

)3(المالبيتعنيغنيهبيدهعملايرزقهأنربهسألوكان

اللهالىالصياموأحب،داودصلاةاللهالىالصلاة"أحمث:!ي!وقال-436

يوماويصوم،سدسهوينام،ثلثهويقوم،الليلنصفينامكان:داودصيام

.(")4يوماويفطر

بالملحالشعيرخبزويأكل،الشعرويفترش،الصوفيلبسوكان-365

.()الخطيئةبعدضاحكايرولم،بالدموعشرابهويمزح،والرماد

باكيايزلولم،ربه)6(منحياء،السماءإلىببصرهشاخصاولا-م365

كلها.حياته

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.34()17البخاريأخرجه

.الدروعنسجفيصنعتكأحكم:السرد(في)قدر.كاملةوابسعةدروعا:(سابغات)اعمل

.المطبوعمنوالمثبت،"الله"مال:الأصلفي

.العاصبنعمروبناللهعبدحديثمن(11/918)95ومسلم،(1311)اجخارياأخرجه

.)334(المناهلموقوفا!ومجاهد،منبهبنوهبعنحاتمأبيابنرواه

.)336(المناهلموقوفا3الجدلياللهعبدأبيعنالزهدفيأحمدرواه
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اتخذتوحتى،)1(دموعهمنالعشبنبتحتىبكى:وقيل-366

.اخدوداخدهفيالدموع

فيزداد،علي!أ()93/الثناءفيستمع،سيرتهيتعرفمتنكرايخرجكان:وقيل

تواضعا.

اللهعلىأكرمأنا:قالحمارا؟اتخذتلو:السلامعلي!لعيسىوقيل-367

بحمار)2(.يشغلنيأنمن

ادركهأينما،بيتلهيكنولم،الشجرويأكل،الشعريلبسوكان-368

.نام)ص!(النوم

.()مسكين:لهيقالأنإليهالأسماء)4(أحبوكان936-

خضرةترىكانتمدينماءوردلما-السلامعلي!-موسىإن:وقيل-037

)6(.الهزالمنبطنهفيالئقل

والقمل،بالفقرأحدهميبتلىقبليالأنبياءكان"لقد:ع!ي!وقال-371

.")7(اليكمالعطاءمناليهمأحبذلكوكان

ذلك،فيلهفقيل.بسلاماذهب:لقيهلخنزير-السلامعلي!عيسىوقال

)1(

)2(

)ص!(

)4(

)5(

)6(

)7(

.)337(المناهلموقوفا2وغيرهمجاهدوعن،مرفوعأأنسعنحاتمأبيابنرواه

.)338(المناهلالمصثف/فيشيبةأبيوابنالزهدفيأحمدرواه

ومجاهد،عميربنعبيدعنالزهدفيوأحمد.عباسابنعنتاريخهفيعساكرابنرواه

.)933(المناهل/والشعبي

.""الاسامي:نسخةفي

.34(0)المناهلالزهد/فيأحمدرواه

.37(0)المناهلموقوف!عباسابنعنحاتمأبيوابنالزهدفيأحمدرواه

أيضأوصححه.الذهبيووافقهوصححه،الخدريحديثمن4/703الحاكمأخرجه

بلاءئجأشدالناسأي....:ولفظه،4222/الإحياءلأحاديثتخريجهفيالعراقيالحافظ

كانإن،الصالحونثم:قالمن؟ثم]:الخدريسعيدأبوالقائلأقلت.الأنبياء:قال

بالقملليبتلىأحدهمكانوإن،ويلبسهافيحؤيهاالعباءإلايجدماحتىبالفقرليبتلىالرجل

."إليكمالعطاءمنإليهمأحبذلكوكان،القمليقتلهحتى
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.بسوءالمنطقلسانيأعودأنأكره:فقال

.)1(العشبيحيىطعامكان:مجاهدوقال372-

.خدهفيمجرىالدمعاتخذحتىتعالىاللهخشيةمنيبكيوكان

)3(.الناسيخالطلئلاالوحشمع)2(يأكلوكان373-

فيويأكل،بعريشيستظلكانموسىأن،وهبعن،الطبريوحكى

الداتة،تكرعكمايشربأنأرادإذافيها(ويكرع)،حجرمنلمره
.-4(-

كلامه.منبهاللهأكرمهبماللهتواضعا

،الاخلاقوجميلالكمالفيوصفاتهم،مسطور!كلههذافيوأخبارهم

الىنلتفتولا،بهانطؤلفلامشهور!؛معروفةوالشمائلالضوروحسن

.هذايخالفمماوالمفسرينالمؤرخينجهلةبعضكتبفي)6(نجدهما

فصل

طال!أبيبنوعليهالةأبيبنهندحديث[في

في])7(5!ي!أشمائلهفي

-:اللهرحمه-المؤلفقال

،المجيدةوالفضائل،الحميدةالأخلاقذكرمن-اللهأكرمك-أتيناكقد

فيهماالآثارمنوجلبنا)8(،ع!جملهصحتهاوأريناك،العديدةالكمالوخصال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.)343(المناهلالزهد/فيوأحمدحاتمأبيابنرواه

تحريف.وهو،""من:المطبوعفي

.34(4)المناهل/الدارانيالخولانيإدريسأبيعنالزهدفيأحمدرواه

.حفرة:نقرة

.بإناءولابكفيهيشربأنغيرمنموضعهمنبفيهالماءيتناولأي:يكرع

."تجدهماإلىتلتفتولا":المطبوعفي

.عنديمنزيادةحاصرتينبينما

وبينا.أوضحنا:أي"وجفينا":المطبوعوفي.وأوردنانقلنا:)جلبنا(
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نفادهدونتنقطع،ممتذع!محقهفيالبابهذافمجال؛أوسعوالأمر،مقغ

فيهأتيناولكنا،الدلاء)2(تكذرهلازاخوخصائصهعلموبحر،الأدلاء)1(

فيواقتصرنا؛المصنفاتمنوالمشهورالصحيحفيأكثرهمما،بالمعروف

الفصولهذهنختمأنورأينا،فيض)4(منوغيض،كلمنبقل)3(ذلك

واوصافهشمائلهمنلجمعه)6(،هالةأبيابنعن،الحسنيث

غريبهعلىلطيفبتنبيهونصله،وفضائلهسيرهمنكافيةجملةوإدماجه،كثيرا

ومسكله.

الله-رحمه-الحافظمحمدبنالحسين:عليأبوالقاضيحدثنا-374

اللهعبد:القاسمأبوالإمامحدثنا:قال،مئةوخمسثمانسنةعليهبقراءتي

بنمحمد:بكرأبوالأديبالفقيهأخبركم)8(:عليهقرأت،التميميطاهرابن

بنأحمدبنمحمد:اللهعبدأبوالفقيهوالشيخ،النيسابوريالحسنبناللهعبد

)9(؛الوخشيجعفربنعليبنالحسن:عليأبووالقاضي،المحفديالحسن

الخزاعي،الحسنبنمحمدبنأحمدبنعلي:القاسمأبوحدثناقالوا:

عيسى:أبوأخبرنا:قال،الشاشيكليببنالهيثمسعيد:أبوأخبرنا:قال

بنجميعحدثنا،وكيعبنسفيانحدثنا:قال؛الحافظسورةبنمحمد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

دليل.جمع:)الأدلاء(.فنائه()نفاد:الأدلاءنفاده

بلوغعدمعنعبارةتكديرهوعدم.البئرمنبهيستقىإناءوهو،دلوجمع:الذلاءتكدرهلا

.آخره

القليل.:القل:)بقل(

كثير.منقليل:فيضمنغيض

."حديث"بذكر:نسخةفي

خطأ.وهو"هالةأبي"عن:المطبوعفي

الحاشية.فيشرحتهاالمصنفيشرحهالمالتيالغريبةالكلمات

."عليه"قراءة:المطبوعفي

ابنقال"وخث!".إلىمنسوبوهو.نسختنافيماوالصواب"الوحشي".:المطبوعفي

النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر."بلخأعمالمن"مدينة:49471/المنتبهتبصيرفيحجر

18/367-365.
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تميمبنيمنرجلحدثني:قال؛كتابهمنإملاءالعجليالرحمنعبدبنعمير

يكنى،عنهااللهرضيالمؤمنينأمخديجةزوج:هالةأبيولدمن

اللهرضيطال!أبيبنعليبنالحسنعن،هالةلابيابنعن،اللهعبدأبا

)1(.هالةأبيبنهندخاليسألت:قال،عنهما

الشيخعلىوقرأت-:الله-رحمهعليأبوالقاضيقال-3741/

الباقلاني؛)3(الكرجيخذاداذ)2(بنأحمدبنالحسنبنأحمد:الطاهرأبي

قالا:؛خيرونبنالحسنبناحمد:الفضلأبوالاجلالشيخلناوأجاز:قال

محمدبنبنالحسنبنابراهيمأحمدبنبنالحسن:عليأبوأخبرنا

أخبرنا:قال،بهفأقر،عليهقراءةالفارسيمفرانبنحرببنشادان

عبيداللهبنجعفربنالحسنبنيحيىمحمدبنبنالحسنمحمد:أبو

أخيبابنالمعروفطالبأبيبنعليبنالحسينبنعليبنالحسينابن

بنجعفربنإسحاقبنمحمدبنإسماعيلحدثنا:قال،العلويطاهر

بنعليحدثني]:أقالطالبأبيبنعليبنالحسينبنعليبنمحمد

عن،جعفربنموسىأخيهعن،الحسينبنعليمحمدبنبنجعفر

)1(

)2(

)3(

طريقومن344(.،932،)7برقمالشمائلفيالترمذيطريقمنالمصنفأسنده

فيالغابةأسدفيالاثيروابن،و)6037(037()5السنةشرجفيالبغويأخرجهالترمذي

طريقينمن05():صكثيرابنشمائلفيكماالفسوفيوأخرجه.هالةأبيبنهندترجمة

"رواه:وقال278-8/273الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره.بهعميربنجميعحدثنا

وانظر.)3964(الصغيرالجامعفيالسيوطيلحسنهورمز.يسم"لممنوفيهالطبراني

"اسناد:2/167الرياضنسيمفيالخفاجيعنهقالفقد1()374/برقمالتاليالإسناد

التلمسانينقلحتى،الصلاةصفةحديثومثله،البيتاهلمنكلهمرواتهلأن،شريف

وقالصروفود".كلهمسندهورجال،أفا!مصابعلئقرىءإذاألهتعالئاللهرحمه

.(11)رقمالحسنةالمقاصدوانظرجدا"ضعيف":)6(الترمذيشمائلمختصرفيالألباني

.(56-05)صكثيرابنوشمائل

دالثمالمعجمةالذالوفتحالخاءبضمص)526(المنتبهتبصيرفيحجرابنضبطه:خذاداذ

الله.عطية:بالفارسيةومعناه.معجمةذالثمالالفينبينمهملة

.وغيرهالخفاجيوشرحالمطبوعمنوالمثبت""الكرخي:الأصلفي



قال!:قال!،الحسينبنعليعن،عليبنمحمد:أبيهعن،محمدبنجعفر

حليةعنهالةابيبنهندخاليسألت-السندلهذاواللفظ-عليبنالحسن

به،أتعلقشيئامنهالييصفأنأرجووأنا-وصافاوكان-ع!ي!االلهرسول!

قال!:

ليلةالقمرتلألؤوجههأ()04/يتلألا)2(،مفخما"ا(فخمالمج!ي!اللهرسول!كان

رجل،الهامةعظيم،المشذبمنوأقصر،المربوعمنأطول!،البدر

هوإذا،)3(أذنيهشحمةشعرهيجاوزفلاوإلا،فرقعقيقتهانفرقمتإن؟الشعر

غيرمن،سوابئ،الحواجبأزج،الجبينواسع،اللونأزهر،()وفره

ويحسبه،يعلوهنورله،العريين)6(أقنى،()الغضبيدرهعرقبينهما،قرن

الفم،ضليع،الخدينسهل،أدعج،اللحيةكث،أشئميتأملهلممن

صفاءفي،)7(دميةجيدعنقهكان،المسربةدقيق،الاسنانمفلج،أشنب

مشيح،والصدرالبطنسواء،متماسكا،بادنأ،الخلقمعتدل!،الفضة

موصول!،المتجرد)8(انور،الكراديسضخم،المنكبينبينمابعيد،الصدر

ذلك،سوىما)01(الثديينعاري،كالخطيجريبشعروالسرةاللبه)9(بينما

الراحة،رحب،الزندينطويل،الصدروأعاليوالمنكبينالذراعينأشعر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

الضخامة.جسمهفيخلقتهتكنولموالعيونالصدورفيمعظمأعظيماأيمفخمأ:فخمأ

النهاية./والمهابةالجمالمعوامتلاؤهنبله:وجههفيالفخامة:وقيل

.يشرق:لأيتلأ

.""أذنه:نسخةفي

ألفتالتي:واللمة،المنكبالىوالجفة،الأذنشحمةإلىالشعر:الوفرة:وفره

بالمنكبين.

غضب.اذادمايمتلىءعرقحاجبيهبينيعني:الغضبيدرهعرقبينهما

.(يةالنها)رأسه:وقيل.لأنفا:العزنجين

تحسينها.فيبولغالتيالصورة:()الدمية.العنق)الجيد(:دميةجيدعنقهكان

الجسد.مشرقأي:المتجزدأنور

الصدر.فوفالثغرةموضع:اللبة

شعر.منهالموضعذلكعلىيكنلمانهيريد:الثديينعاري
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خمصان،)3(القصبسبط،)2(الأطرافسائل،)1(والقدمينالكفينشثن

تقلعا،زالزالاذا،الماء)4(عنهماينبو،القدمينمسيح،الأخمصين

منينحطكأنمامشىاذا،المشيةذريع،هوناويمشي،تكفؤاويخطو

الأرضإلىنظره،الطرفخافض،جميعا"6(التفتالتفتوإذا،صب!

،)8(أصحابهيسوق،)7(الملاحظةنظرهجل،السماءالىنظرهمنأطولم

.بالسلاملقيهمنويبدأ

منطقه.ليصف:قلت

راحة،لهليست،الفكرةدائم،الاحزانمتواصلع!يماللهرسولكان:قال

بأشداقه،ويختمهالكلاميفتتح،السكوتطويل،حاجةغيرفييتكلمولا

ليس،دمثا،تقصيرولافيهلافضول،فصلا،الكلمبجوامعويتكلم

يذميكنولم،شيئايذملا،دقتوإنالنعمةيعظم،المهينولابالجافي

ينتصرحتىبشيءللحقتعرضاذالغضبهيقامولا،يمدحهولا،ذواقا"9(

وإذا،كلهابكفهأشارأشارإذا،لهاينتصرولا،لنفسهيغضبولا،له

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

غليظهما.:والقدمينالكفينشثن

."الاطرافوسائر،الاطرافساين:قالأو":زيادةنسخةفي

فيجاءتوكذلك.المهملةبالعين""العصبأيضأالأصلفيقراءتهاويمكن:القصبسبط

والهيثميالرسولشمائلفيكثيروابنالنهايةفيالاثيرابنواوردهاالبجاويالاسثاذطبعة

تعقافيهليسالذيالممتد:"السبط:النهايةفيقال.بالقاف""القصبالزوائدمجمعفي

نإ:المعنىيكون""العصبقراءةوعلى".وساقيهساعديه:بهايريدوالقصب،نتوولا

.نتوءغيرمنممتلئةمفاصلهأطراف

عليهما.للماءثباتلاأي

.المنحدرهالأرض:الصبب

الخفيف.الطائشذلكيفعلوإنما،الشيءإلىناظراويسرةيمنةعنفهيلويلا:يريد

إليهنظرإذا:ولحظهإليهلحظ:يقال.الشيءإلىعينهبلحاظالرجلينظرأنهو:الملاحظة

عينه.بمؤخر

خلفهم.ويمشييديهبينأصحابهيقدمأي

.مفعولبمعنىفعال،والمشروبالمأكولعلىويقع،يذاقمماشيئاأي
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راحته)1(اليمينبإبهامهفضرب،بهااتصلتحدثوإذا)04/ب(قلبهاتعجب

ضحكهجل،طرفهغضفرحوإذا،وأشاحاعرضغضبوإذا،اليسرى

.الغمامحبمثلعنويفتز)2(،التبسم

سبقنيقدفوجدتهحذثتهثم،زماناعليبنالحسينفكتمتها:الحسنقال

يدعفلم،وشكلهومجلسهومخرجهلمجؤاللهرسولمدخلعنأباهفسأل،إليه

شيئا.منه

:فقالع!ج!؟اللهرسولدخولعنأبيسألت:الحسينقال

جزأمنزلهإلىأوىإذافكان،ذلكفي[له]مأذونا،لنفسهدخولهكان

جزأثم،لنفسهوجزءا،لاهلهوجزءا،تعالىللهجزءا:أجزاءثلاثةدخوله

عنهميذخرولا،بالخاصةالعاقةعلىذلكفيرد،الناسوبينبينهجزأه

على)4(وقسمهباذنه)3(الفضلاهلإيثارالأمةجزءفيسيرتهمنفكان،شيئا

وذومنهم،الحاجتينذوومنهم،الحاجةذومنهم؛الدينفيفضلهمقدر

عنهم،مسألتهمن،والأمةأصلحهمفيماويشغلهم،بهمفيتشاغل،الحوائج

وأبلغوني،الغائبمنكمالشاهد"ليبلغ:ويقول؛لهمينبغيبالذيوإخبارهم

يستطيعلامنحاجةسلطاناأبلغمنفانه،حاجتهابلاغييستطيعلامنحاجة

احدمنيقبلولا،ذلكإلاعندهيذكرلا."القيامةيومقدميهاللهثبتابلاغها

.غيره

إلايتفرقونولا،روادايدخلون-:وكيعبنسفيانحديث-في()وقال

.فقهاء:يعني،أدلةويخرجون،ذواقعن

فيه؟يصنعكانكيف،مخرجهعنفاخبرني:قلت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

تذكر.وقدمؤنثةالإبهاملأن.ويمنىيمينإبهام:ويقال.""اليمنى:المطبوعفي

النهاية./قهقهةغيرمنأسنانهتبدوحتىويكشريبتسمأي:يفتر

.""أدبه:)52(صالرسولوشمائل037()5للبغويالسنةشرحفي

"."وقسمته:نسخةفي

.2181/الرياضنسيم/عنهاللهرضيطالبأبيبنعليأي:)قال(
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ويؤلفهم،يعنيهمفيما)1(إلالسانهيخزنع!ي!اللهرسولكان:قال

ويحترس،الناسويحذر،عليهمويوليه،قومكلكريميكرم؟يفرقهمولا

ويسأل،أصحابهويتفقد،وخلقهبشرهأحدعنيطويأنغيرمن،منهم

ويوهنه،القبيحويقبح،ويصؤبهالحسنويحسن،الناسفيعماالناس

دكل،يملواأويغفلواأن)41/أ(مخافةيغفللا،مختلفغيرالامرمعتدل

منيلونهالذين،غيرهإلىيجاوزهولا،الحقعنيقصرلا،عتادعندهحال

أحسنهممنزلةعندهوأعظمهم؛نصيحةأعمهمعندهوأفضلهم،خيارهمالناس

.وموازرةمواساة

فيه؟يصنعكانعما:مجلسهعنفسألته

يوطنولا،ذكرعلىالايقومولايجلسلاع!ي!اللهرسولكان:فقال

بهينتهيحيثجلسقومالىانتهىواذا،ايطانهاعنوينهى،الاماكن

ناجليسهيحسبلاحتىنصيبهجلسائهكلويعطي،بذلكويأمر،المجلس

هويكونحتىصابره،لحاجةقاومه!2(أو،جالسهمن،منهعليهأكرمأحدا

عنه.المنصرف

بسطهالناسوسعقد.القولمنبميسورأو،بهاإلايردهلمحاجةسألهمن

فيهمتفاضلينمتقاربين[سواء]الحقفيعندهوصاروا،ابالهمفصار؛وخلقه

.بالتقوى

حلممجلس!مجلسه،سواءالحقفيعندهصاروا:الاخرىالروايةوفي

،الحرمفيهتؤبنولا،الأصواتفيهترفعلا؛وأمانةوصبر،وحياء

.)3(الروايتينغيرمن،الكلمةوهذه،فلتاتهتنثىولا

)1(

)2(

)3(

"مفا".:المطبوعفي

النهاية.يقضيها/أنإلىعليهصبرحاجتهليقضيمعهقامإذااي:القياممنفاعله:قاومه

.وغيرهالسنةوشرحالشمائلفيوكيعبنسفيانروايةفيهيبل
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الكبير،فيهيوقرون)2(،متواضعين،بالتقوىافيه])1(يتعاطفون

الغريب.ويرحمون،الحاجةذاويرفدون،الصغيرويرحمون

جلسائه؟فيع!ي!هسيرتهعنفسألته

ليس،الجانبلين،الخلقسهل،البشردائمع!ي!اللهرسولكان:فقال

يتغافل،مذاحولاعيابولا،فخاشولا،سخاب)3(ولا،غليظولابفط

،والإكثار،الرياء:ثلاثمننفسهتركقد،منهيؤيسولا،يشتهيلاعما

،ولايعتره،أحدالايذمكان:ثلاثمنالناسوترك؛لايعنيهوما

جلساؤهأطرقتكلمإذا،ثوابهيرجوفيماإلايتكلمولا،عورتهيطلبولا

الحديث.عندهيتنازعونولا،تكلمواسكتوإذا،الطيررؤوسسهمعلىكأنما

ممايضحك،أؤلهمحديثحديثهم،يفرغحتىلهأنصتواعندهتكلممن

علىللغريبويصبر،منه)41/ب(يتعجبونمما)4(ويعجب،منهيضحكون

فأرفدوه"يطلبهاالحاجةصاحبرأيتم"اذا:ويقول،المنطقفيالجفوة

يتجؤزهحتىحديثهأحدعلىيقطعولا،مكافىءمنإلاالثناءيطلبولا

.قيامأوبانتهاءفيقطعه

وكيع.بنسفيانحديثانتهىهنا

ع!ي!ه؟سكوتهكانكيف:قلت:الاخروزاد

والتفكر.،والتقدير،والحذر،الحلمعلى:أربععلىسكوتهكان:قال

يبقىففيماتفكرهوأما،الناس(من2والاستماعالنظرتسويةففيتقديرهفأما

ويفنى.

لهوجمع،يستفزهشيءيغضبهلافكان،الصبرع!فيالحلملهوجمع

)2(

)3(

)4(

.يتعاطون:المطبوعفي

خطأ.وهو""متواصفين:المطبوعفي

"صخاب".:نسخةفي

.""ويتعخب:المطبوعفي

"بين".:المطبوعفي

602



واجتهاد،عنهلينتهىالقبيحوتزكه،بهليقتدىبالحسناخذه:أربعالحذرفي

.والآخرةالدنياأمرمنلهمجمعبمالهموالقيام،أمتهأصلحبماالرأي

تعالى.وعونهاللهبحمدالوصفانتهى

فصل

ومشكلهالحديثهذاغريبتفسيرفي

نحافة.فيالطولالبائناي،المشذب:قوله

.")1(الممغطبالطويل"ليس:الآخرالحديثفيقولهمثلوهو375-

جعد.ولابسبطليس؛قليلافتكسرمشطكانهالذي:الرجلوالشعر

والا،فرقهانفسهاذاتمنانفرقتإنأراد:،الرأسشعر:والعقيقة

.")2("عقيصته:ويروى.معقوصةتركها

يأ،الدنياالحياةزهرةومنه.حسن:أزهر:وقيل.نيره:اللونوأزهر

زينتها.

الأمهق،بالأبيضليسالآخر:الحديثفيقالكما376-وهذا

بالآدم)3(.ولا

.القونالأسمر:والآدم.البياضالناصعهو:والأمهق

حمرك!.فيهاي.)4(مشربابيض]ا:الاخرالحديثفيومثله377-

)1(

)2(

)3(

)4(

برقموسيأتي،285(،61،)41برقمتقدموقد.طالبأبيبنعليحديثمنفقرة

و)381(.و)038()377(

.المطبوعمنوالمثبت،""عقيصة:الاصلفي

أنس.حديثمن)2347(ومسلم،)3547(البخارياخرجه

برقموسيأتي375(،61،285،)41برقمتقدموقد.طالبأبيبنعليحديثبعض

و)381(.)038(
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الشعر.الوافرالطويلالمقوس:الأزجوالحاجب

وسطه.المرتفع،الأنفالسائل:والأقنى

.)1(الأنفقصبةالطويل:والأشئم

البلج.وضذه.الحاجبينشعراتصال:والقرن

)2(.بالقرنوصفهمعبدأئمحديثفيووقع378-

الحدقة.سوادالشديد:لأدعجوا

وهو،")4(العينو"أسجر")3(العين"أشكل:الآخرالحديثوفي-937

.حمرةبياضهافيالذي

الواسع.:والضليع

وماؤها.،الأسنانرونق:والشنب

.الشبابأسنانفييوجدكماأفيها]أ()42/وتحزيزرقتها:وقيل

الثنايا.بينفزق:والفلج

.والسرةالصدربينالذيالشعرخيط:المسربهودقيق

لحم.ذو:بادن

بعضا.بعضهيمسك،الخلقمعتدلومتماسأة

بالمكلثم")5(ولا،بالمطهميكن"لم:الاخرالحديثفيقولهمثل038-

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الدقيق:والأشم،الأرنبةدقةمعالأنفطول:"القنا1:34/الغابةأسدفيالأثيرابنقال

.بمفرط"ليسفيهالذيالقناأن:يعني.المرتفعهالأنف

.(95،126،)94برقممعبدأمحديثتقدم

وسيأتي.)9233(مسلملروايةموافقوهو.المطبوعمنوالمثبت،""العينين:الأصلفي

.)384(برقممنهاطرف

ذلك.غيروقيل.يسيرةحمرةبياضهايخالطأن:السجرة:العينأسجر

مظطرفوسيأتى377(،61،285،375،)41برقمتقدموقد.عليحديثمنفقرة

)381(.برقم
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اللحم.بمستزخيليسأي

الذقن.القصير:والمكلثم

مستويهما.أي:والصدرالبطنوسواء

معانيأحدوهو،الإقبالمنفتكوناللفظةهذهصحتإن:الصدرومشيح

تطامنوهو،قعسصدرهفييكنولم،الصدرباديكانأنهأي"أشاح"؛

،الضدربمتقاعسليسأيوالصدر"البطن"سواء:قبلقولهيتضعوبه،فيه

البطن.مفاضولا

فيوقعكما،عريضبمعنى،الميموفتح-بالسين-مسيح:اللفظةولعل

دريد.ابنوحكا.الأخرىالرواية

.العظامرؤوس:والكراديس

.والكتد)1(المشاشجليل:الآخرالحديثفيقولهمثلوهو-381

الكتفين.مجتمع:والكتد.المناكبرؤوس:والمشاش

لحيمهما.:والقدمينالكفينوشثن

الذراعين.عظما:والزندان

الاصابع.طويلأي:الأطرافوسائل

؛-بالنونساين:وقال؛الأطرافسائل:رويأنهالانباريابنوذكر

.لها)2(الروايةصحتان،النونمناللامتبدل،بمعنىوهما:]أقال

جوارحه،فخامةإلىفاشارة"الأطراف))وسائر.الاخرى)3(الروايةوأما

الحديث.فيمفصلةوقعتكما

.والجودالعطاءسعةعنبهكنى:وقيل.واسعهاأي:الراحةورحب

)1(

)2(

)ط!(

.377(،14،61،285،375)برقمتقدموقدعليحديثمنفقرة

."بها":نسخةفي

."الروايةعلىواما":نسخةفي
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الذيالموضعوهو؛القدمأخمصمتجافيأي:الأخمصينخمصان[و]

.القدموسطمنالأرضتنالهلا

.الماءعنهماينبو:قال!ولهذا،أملسهماأي:القدمينمسيح

وطىءبقدمهوطىءإذا:فيهقال!؛هذاخلافهريرةأبيحديثوفي-382

.)1(أخمصلهليس،بكلها

المسيحسميقالوا:وبه،القدمينمسيح:قولهمعنىيوافقوهذا

أخمص.لهيكنلم][إنهأي،مريمبن[عيسى]

عليهما.لحملا:مسيح:وقيل

القدمين.شثن:قولهيخالفأيضاوهذا

.بقوة)2(الرجلينرفع[هو]:والتقفع

.وقصده،)3(المشيسننإلىالميل:والتكفؤ

.والوقارب(4/)2الرفق:والهون

ويمد،بسرعةرجليهفيهيرفعكانمشيهإن:أي؛الخطوالواسع:والذريع

دونوتثبتبرفقذلكوكل؛سمتهويقصد،المختال!مشيةخلاف،خطوه

.صبب"منينحما"كأنما:قال!كما،عجلة

بهذاتتمادحوالعرب.فمهلسعةأي:بأشداقهويختمهالكلاميفتتح:وقوله

الفم.بصغروتذم

وانقبض.ل!ما:وأشاج

.البرد:الغماموحب

)1(

)2(

)3(

)351(.المناهل/الدلائلفيالبيهقيأخرجه

.""الرجل:نسخةفي

.المطبوعمنوالمثبت""الممشى:الاصلفي
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يوصلمانفسهجزءمنجعلأي؛العامةعلىبالخاصةذلكفيرد:وقوله

للعامة.عنهفتوصلاليهالخاصة

بالعامة.آخرجزءفييبدلهاثم،للخاصةمنهيجعل:وقيل

.عندهلماوطالبين،إليه()1محتاجينأي:رواداويدخلون

علىيكونأنويشبه؛يتعلمونهعلمعن:قيل:ذواقعنالا)2(يتفرقونولا

والأكثر.الغالبفيأي،ظاهره

المعد.الحاضروالشيء،العدة:والعتاد

ونة.لمعاا:والموازرة

معلوما.موضعألمصلاهيتخذلاأي:الأماكنيوطنلا:وقوله

)3(0الحديثهذاغيرفيمفسراهذاعننهيهوردوقد383-

صاحبه.يريدماعلىنفسهحبسأي:وصابره

.بسوء][فيهيذكرنلاأي:الحرمفيهتوبنولا

(كان)وان،فلتةفيهتكنلمأي؛بهايتحدث[لا]أي:فلتاته)4(تنثىولا

.سترتأحدمن

.يعينون:ويرفدون

.الصياحالكثير:والسخاب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.""محتاجون:نسخةفي

."ينصرفون"ولا:الحديثمتنفيجاءت

ماجهوابن،214()2/والنسائي،)862(داودأبواخرجهالاماكنتوطينعنالنهي

ووافقه،922()1/الحاكموصححه.شبلبنالرحمنعبدحديثمن5وغير)9142(

أيضأوأخرجه.تخريجهاستوفيناوهناك،موارد)476(حبانابنأيضأوصححه.الذهبي

.الأنصاريسلمةأبيحديثمن5474/أحمد

.السفطات:الفلتات

،كانت".:نسخةفي
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)1(

)2(

ومدحه.ثنائهفيمقتصد:قيل.مكافىءمنالاالثناءيقبلولا:وقوله

مسلم.منإلا:وقيل

له.ع!ي!النبىمنسبقتيدعلىمكافىءمنإلا:وقيل

يستخفه..ويستفزه

لحمها.قليلأي")1(؛العقب"منهوس:وصفهفياخرحديثوفي384-

حسبنا.واللهانتهى.شعرهاطويلأي:الأشفار)2(وأهدب-م384

.)937(برقمالمتقدمالحديثمنطرفوهو.سمرةبنجابرعن)9233(مسلمأخرجه

.381(،4،61،285،375،377)1برقمالمتقدمعليحديثمنفقرة
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الثالثالباب

ومشهورهاالأخبارصحيحمنوردفيما

بهخصهوما،ومنزلتهربهعندقدرهبعظيم

السلأ!عليهكرامتهمنال!ارفيفي

)1(اللهعندالخلقوأفضل،ادمولدوسيد،البشرأكرمأنهلاخلاف

زلفى.وأقربهم،درجةوأعلاهم

منهااقتصرناوقد،جداكثيرةذلكفيالواردةالاحاديثأن)43/أ(واعلم

فصلا.عشراثنيفيمنهاوردمامعانيوحصزنا،ومنتشرهاصحيحهاعلى

)1(

)2(

الأولالفصل

الذكرورفعة،والاصطفاء،ربهعندمكانتهبذكر)2(وردفيما

الدنيافيبهخصهوما،ادمولدوسيادةوالتفضيل

الطيباسمهوبركةالرتبمزايامن

:قال؛بلفظهإذناالعدلأحمدبناللهعبد:محمدأبوالشيخأخبرنا-385

."اللهعندمنزلةالناسوأفضل":نسخةفي

.ذكر"من":نسخةفي
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،يعقوببنبكرابيبنتالقاسمائمحدثتنا،الفرغاني)1(الحسنابوحدثنا

ابنهو:،يحيىعن،عقيلابنوهو:،حاتمحدثنا[قال]:ابيهاعن

بنعبايةعن،الأعمشعن،قيسحدثنا،الحمانييحيىعن،إسماعيل

قسمين،الخلققسمالله"ان:!يماللهرسولقال:قال؛عباسابنعن،ربعي

27]:[الواقعة(اليمينوأ!ب):تعالىقولهفذلك؛قسماخيرهممنفجعلني

أصحابخئروأنا؛اليمينأصحابمنفأنا.41]:[الواقعة(المث!الوأ!ب)

اليمين.

[تعالى]:قولهوذلك،ثلثاخيرهافيفجعلنيأثلاثا؛القسمينجعلثم

آتمثئمة!ا!فمااتشمةوأ!ب!المحتمنةامحبما)2(المحيمنةفأصحب)

السابقين،خيروأنا،السابقينمنفأنا.]8،01:[الواقعة(الشبقونوالشبفون

الاسيهايها!ه:قولهوذلك،قبيلةخيرهامن)3(فجعلني؛قبائلالأثلاثجعلثم

أنقنكتم(أدئهأ!رمك!عندإنلتعارفوموقبسايلشعوباوجعقنبهؤوأنثىبمرمنظقنبهوإنا

.]31:لحجراتا[

فخر.ولا،اللهعلىوأكرمهم،ادمولدأتقىفأنا

تعالى:قولهفذلكبئتا!4(؛خئرهافيفجعلني،بيوتاالقبائلجعلثم

()(تظهيراويطهرلمالتتأهلألرتجسعن!مليذهباللهيرلدإنما)

33].:[الاحزاب

متى!اللهرسوليا:قالوا:قال،هريرةابيعن،سلمةأبيوعن-386

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.2891/الرياضنسيمفيكماالاصحوهي."الحسين"ابو:نسخةفي

أثبتها.كماالمصحففيالكلمةولفظ،وأصحاب"":الأصلفي

لما.في":المطبوعفي

.المطبوعفيليستوهي.بالصحةعليهاوعفمفخر""ولا:فوقهاالناسخأقحم

بنيحيىوفيهالطبراني"رواه:وقال215-8/214الزوائدمجمعفيالهيثميذكره

".ضعيفوكلاهما،ربعيبن-عباية:وصوابه،هكذا-وغسانالحفانيالحميدعبد

."باطلحديثهذا":قولهأبيهعنونقل)3926(العللفيحاتمأبىابنوذكره
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.والجسد")1(الروحبين"وآدم:قال؟النبوةلكوجبت

منا!طفىالله"ان:ع!ي!اللهرسولقال:قالالاسقعبنواثلةوعن-387

بنيمنواصطفى،كنانةبنياسماعيلولدمنواصطفى.اسماعيلابراهيمولد

.")2(هاشمبنيمنواصطفاني،هاشمبنيقريشمنواصطفى،قريشاكنانة

ربي،علىآدمولد)43/ب(أكرم"أنا:أنسحديثومن-388

فخر")3(.ولا

والآخرين،الأولينأكرم"أنا:عنهاللهرضيعباسابنحديثوفي-938

فخر")4(.ولا

مشارققلبت:فقال،جبريل"أتاني:السلامعليهعنه،عائشةوعن-093

بنيمنافضلأببنيأرولم،محمدمنأفضلرجلاأرفلمومغاربهاالأرض

،)5(

.سم"

فاستصعب،بهأسريليلةبالبراقأتي!ي!النبيأن:أنسوعن-193

منه،اللهعلىأكرمأحاركبكفماهذا؟تفعلبمحمد:جبريللهفقال،عليه

.عرقاص!6(فارفض

الىصلبهفيأهبطنيآدماللهخلق"لما:ع!ي!عنه،عباسابنوعن-293

صلبفيالنارفيبيوقذف،السفينةفينوحصلبفيوجعلني،الأرض

الطاهرةالأرحامالىالكريمةالأصلابفيينقلنييزللمثم،ابراهيم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

حديثمنوسيأتي".غريبصحيححسنحديث"هذا:وقال)9036(الترمذيأخرجه

.(4)12برقمساريةبنالعرباض

.()912برقمتقدم

.()994برقمسيأتيحديثبعض

".غريبحديث"هذا:الترمذيقال)48(.رقموالدارمي،)3616(الترمذيأخرجه

.546(،05)4برقمالمصنفوسيورده

بنموسىوفيهالاوسطفيالطبرانيرواه":وقال217()8/الزوائدمجمعفيالهيثميذكره

."ضعيفوهو،الربذيعبيدة

غريبه.شرحتوهناك)2(برقمتقدم
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.(")1قطسفاحعلىيلتقيالمأبويبينأخرجنيحتى

بقوله:عنهاللهرضيالمطلبعبدبنالعباسأشارهذاوإلى393-

)2(الورقيخصفحيثمستودعوفيالظلال!فيطبتقبلهامن

علق)3(ولامضغةولا!تأتبشولاالبلادهبطتثم

الغرقوأهلهنسرا!4(جمأدوقد،الشفينتركبنطفةبل

طبق)6(بداعالم(مضى)إذارحمإلىصالبمنتنقل

)7(النطقتحتهاعلياءخندفمنالمهيمنبيتكاحتوىحتى

الأفقبنوركوضاءتأرضادأشرقتولدتلماوأنت

)8(نخترقالزشادوم!بلالنوروفيالضياءذلكفيفنحن

أخر)9(.أبياتفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(131)برقمتقدم

النهاية./الجنةورقمنعليهماوحواءآدمخصفحيث،الجنةفيأي

النهاية.الأشياء/هذهبالغغير،صلبهفيكنتالدنياإلىادماللهأهبطلماأي

النهاية./السلامعليهنوحقوميعبدهكانالذيالصنميريد

الأصل.هامشعلىنسخةمنوالمثبت"بدا"الأصلفي

بداقرنمضىاذا:يقول.قرن:الطبق)طبق(.الاستعمالقليلوهو،الصلب:الصالب

.قرن

الرقمعنداخرتفسيراوانظر.للبيتنعتوهو،الثاهد:()المهيمن.شرفه:ببيتكأراد

امرأةالقضاعيةليلىعلىعلماجعلثم،بهرولةالمشيالأصلفيهو)خندف()647(.

بعض.فوقبعضهاجبالمنأعراضهي)النطق(:.نسبذاتوهي،مضربنإلياس

خدف.نسبمنمكانأعلىفضلكعلىالثاهدشرفكاحتوىحتى:البيتومعنى

:المطبوعفيبعده

تحترقوهيالنارلعصمةسبباياالخليلناربرديا

العالية.الجبالأوسط:()النطق

،301-2201/السيرفيوالذهبي،3327/المستدركفيالحاكمالقصيدةهذهأخرح

من،وغيره،الاستيعابفيالبرعبدوابن،)1438(ترجمةالغابةأسدفيالأثيروابن

نأاريدإني!اللهرسوليا:يقولالمطلبعبدبنالعباسسمعأنهأوسبن3خررواية

هذا=وذكر"...العباسفقالفاكاللهيفضضلا،"قل:ع!ج!اللهرسولفقال،أمتدحك
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.ذر)1(أبو!ي!آعنهوروى493-

.عمر)2(وابن-593

.)3(عباسوابن-693

.(4)هريرةبووأ-793

لمستا:بعضهاوفي-خمسا"أعطيت:قالأنه-اللهعبدبنوجابر893-

مسجداالأرضليوجعلت،شهرمسيرةبالرعبنصرت:قبلينبييعطهن

الغنائم،ليوأحلت،فليصلالصلاةأدركتهأمتيمنرجلوأيما،وطهورا

.(")الشفاعةوأعطيت،كافةالناسالىوبعثت،قبليلنبيتحلولم

.")6(تعطهسل:لي"وقيل:الكلمةهذهبدل-روايةوفي-993

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

اعرفهم".لممنوفيهالطبراني"رواه:وقال218-8/217المجمعفيالهيثميالحديث

الرواةمنوأمثالهم،أبائهمعنالأعرابرواتهبهتفردحديث"هذا:الحاكموقال

فيالسيوطيوقال"يعرفونلا"ولكنهم:بقولهالسيرفيالذهبيوتعفبه".يضعونلا

."خلافبلاللعباسوالأبيات":1/265المصنوعةاللالىء

الخاصالبيتوسياتي.أوسبنخريمترجمةوالإصابة،1591/كثيرلابنالسيرةوانظر

.)647(برقم

ابنوصححه،وغيرهمختصرا()948داودوأبو،3461()والبزار،5481/أحمدأخرجه

رجالورجالهأحمد"رواه:8925/المجمعفيالهيثميوقال،الظمآنموارد2(00)حبان

."الصحيح

بنيحيىبنإسماعيلوفيهالطبراني"رواه:وقال،8925/الزوائدمجمعفيالهيثميذكره

."ضعيفوهوكهيل

..".8/258:المجمعفيالهيثميقال،)2441(والبزار،1103/أحمدأخرجه

الآتيةالروايةوانظر."الحديثحسنوهوزيادأبيبنيزيدغيرالصحيحرجالأحمدورجال

.)993(برقم

.(04)2برقمالاتيالحديثوانظر،)523(مسلمأخرجه

.(152)ومسلم،)335(البخاريأخرجه

لي:"وقيل:ولفظها)693(برقمالمتقدمعباسابنحديثمنالطبرانيالروايةهذهأخرج

."لأمتيشفاعةدعوتيفاذخرتتعطهسل
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منالتابععلييخففلمأمتيعلي"وعرض:أخرىروايةوفي-004

")1(.)44/1(المتبوع

.والأسود")2(الأحمرالى"بعثت:روايةوفي-104

السود.منفهم؛الأدمةألوانهمعلىالغالبلأن؛العرب:السود:وقيل

الإنس.:الحمر:وقيل.الأمممنوالسودالبيض:وقيل.العجم:والحمر

الجن.:والسود

وأؤبيت،بالرعب"نصرت:هريرةأبيعن،الآخرالحديثوفي-204

فيفوضعتالأرضخزائنبمفاتيحجيءاذنائمأناوبينا،الكلمجوامع

)3(

.ي"-

.")4(النبيونبي"وختم:عنهروايةوفي-304

شهياوأنا،لكمفرطاني":!ي!قال:قالأنهعامربنعقبةوعن-404

خزائنمفاتيحاعطيتقدواني،الآنحوضىالىلأنظر!واللهواني.علمكم

عليكمأخافولكنى،بعديتشركواأنعليكمأخافما!واللهواني.الأرض

.(فيها")تنافسواأن

النبي،محما"أنا:قالع!ي!اللهرسولأنعمروبناللهعبدوعن-504

)1(

)2(

)3(

)4(

عنأن!بنالربيعحديثمنوغيره)55(البزاررواه.الطويلالإسراءحديثمنفقرة

"ورجاله)236(:الزوائدمجمعفيالهيثميقال.هريرةأبيعنغيرهأوالعاليةأبي

البيهقيوعند"مجهولفتابعيه،غيرهأوالعاليةأبيعن:قالأن!بنالربيعأنإلا،موثقون

ال!سير:فيكثيرابنوقال.شكبدون)636(والمصنف304-2793/النجوةدلائلفي

،)704برقممنهبعضوسيأتي"...شديدةونكارةغرابةألفاظبعضفيالحديثوهذا

441،443،.)636

.)693(برقمعباسابنحديثومن،)593(برقمذرأبيحديثمنتقدم

.7()523/ومسلم،2()779البخاريأخرجه

.(5)523/مسلمأخرجه

متقدمكم.:(لكم)فرط.)6922(ومسلم،(134)4البخاريأحرجه
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النارخزيةوعلمت،وخواتمهالكلمجوامعأؤبيت،بعدينبيلا،الأمي

.(")1العرشوحملة

")2(الساعةيديبين"بعثت:عمرابنوعن-604

سل،:تعالىالله"قال:قال-لمج!ي!أنه-وهبابنروايةومن-704

موسىوكلمت،خليلاابراهيماتخذت!ربيا؟أسألما:فقلتمحمد!يا

،بعدهمنلأحدينبغيلاملكاسليمانوأعطيت،نوحاواصطفيت،يمليما

اسمكحوجعلت،الكوثرأعطيتك؛ذلكمنخيرأعطيتكما:تعالىاللهفقال

ولأمتك،لكطهوراالأرضوجعلت،السماءجوففيبهينادى،اسمي

لك،معفوراالناسفيتمشيفأنتتأخر؛وماذنبكمنتقدممالكوغفرت

لكوخبأت،مصاحفهاأمتكقلوبوجعلت،قبلكلأحدذلكأصنعولم

.")3(غيركلنبيأخبأهاولم،شفاعتك

منأول-ربه:يعني-"بشرني:حذيفةرواه،اخرحديثوفي-804

عليهمليسألفاسبعونألفكلمع،ألفاسبعونأمتيمنمعيالجنةيدخل

النصر،وأعطاني،تغلبولا)44/ب(أمتيتجوعألاوأعطاني؛حساب

المغانم،ولأمتيليوطيب،شهراأمتييديبينيسعىوالرعب،والعغ

)1(

)2(

)3(

.)367(المناهلفيالسيوطيإسنادهوحسن،2172/أحمداخرجه

شريكلاوحدهاللهيعبدحتىبالسيفالساعةيديبين"بعثت:ولفظه5(0)2/أحمدأخرجه

تشبهومن،أمريخالفمنعلىوالضغارالذلةوجعل،رمحيظلتحترزقيوجعل.له

فتح()6/89البخاريوعلق.)368(المناهلفيالسيوطيإسنادهوحشن"منهمفهوبقوم

الحديثهذاشرحفيمطبوعةرسالةالحنبليرجبابنوللحافظ.منهوالثالثةالثانيةالفقرة

فارجع"الساعةيديبينبالسيفبعثتع!ج!النبيقولمنبالإذاعةالجديرة"الحكم:بعنوان

قيمة.فانهاإليها

منهطرفوسيأتي(004)برقمالمتقدمهريرةأبيحديثمنطرفوهو.""قبلك:نسخةفي

.636(،434،547،م144)برقم
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منالدينفيعلينايجعلولم،قبلنامنعلىشددمماكثيرالناوأحل

)1(صص

.حرج"

مناعطيوقدالاالأنبياءمننبيئمن"ما:ع!جمصعنه،هريرةأبيوعن-904

إلي،اللهأوحىوحيااوتيتالذيكانوانما؛البشرعليهآمنمثلهماالآيات

.")2(القيامةيومتابعاأكثرهمأكونأنفأرجو

وسائر،الدنيامابقيت)3(معجزاتهبقاء:المحققينعندهذامعنى

ومعجزة،لهاالحاضرإلايشاهدهاولم،للحينذهبتالأنبياءمعجزات

القيامة.يومإلىخبرالاعياناقرنبعدقرنعليهايقفالقرآن

سوىفيهذكروفيما،فيهالقولبسطناوقد.نخبتههذا،يطولكلاموفيه

.المعجزاتبابآخرهذا

)4(،أمتهمننجباءسبعةأعطينبيئكل:عنهاللهرضيعليوعن-041

،مسعودوابن،وعمر،بكرأبومنهم،نجيباعشرأربعةأ!]نبيكموأعطي

)5(س
.وعمار

رسولهعليهاوسلط،الفيلمكةعنحبسقدالله"ان:ع!يموقالى-411

.نهار")7(منساعةليأحفتوإنما،بعديلاحدتحللم)6(وإئها؛والمؤمنين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

المجمعفيالهيثميإسنادهوحسن،لهيعةابنإسنادهوفي،)5/393(أحمدأخرجه

.96-01/68

.(1)138برقموسياتي.()152ومسلم،(8194)البخاريأخرجه

.""معجزته:المطبوعفي

.المطبوعفييردلم،"أمته"من:قوله

مرفوعا-عنه-وأخرجه.عنهاللهرضيعليعلىموقوفا،1142،914/أحمدأخرجه

"ضعيف".:التقريبفيقال.النؤاءكثيرسندهوفي)1/88(وأحمد)3785(.الترمذي

منالكريمهو:النجيب:)نجباء(."الوجههذامنغريبحسنحديث"هذا:الترمذيوقال

المختار.الرجال

."لا":نسخةفي

.هريرةأبيحديثمن()1355ومسلم،(1)12البخاريأخرجه



اللهعبد"اني.:يقولع!اللهرسولسمعت:ساريةبنالعزباضوعن-124

وبسارة،ابراهيم:أبيوعد!1(،طينتهفيلمنجدلآدموان؛النبيينوخاتم

")2(.مريمبنعيسى

،السماءأهلعلى!لمج!محمدافضلاللهإن:قال:عباسابنوعن-413

نإ:قالالسماء؟أهلعلىفضلهفما:قالوا؛عليهماللهصلواتالأنبياءوعلى

ئحزلهفذلكدونهفنإلهإفمنههتميقلومن!مالو:السماءلأهلقالتعالىالله

.]92:ءنبيالأا1(لطدينأنجزىلفكذبهنص

وماتبثمنتقذمماألئائيغفرلكأ*صنئ(فبينافت!عالكفتخناإنا):أ!]لمحمدوقال

.2]،1:الفتحأالآيةتاخر()3(

منأز!اوقآميو:قال]أتعالىاللهان:قالالانبياء؟علىفضلهفما:قالوا

.]4:إبراهيمألآيةا(0000الملب!%دومهءبطسانلاإزسول!

.]28:أسبأ(00.للناسإلا!آفةأرسقنكوما):لمحمدوقال

أصحابمننفراأن:معدانبنخالدوعن-417وحتى414

نحوهرويوقد-؟نفسكعنأخبزنا)45/أ(!اللهرسوليا:قالوا!ج!اللهرسول

)1(

)2(

)3(

!طدرفيوهي.بالصحةلهاورمز"دعوة":الناسخفوقهاوكتب"وعدة".:الاصلفي

.""دعوة:التخريج

مجلدالكبيرفيوالطبراني،)3626("الشنة"شرحفيوالبغوي،(127)4/أحمدأخرجه

،موارد)3902(حبانابنوصححه،وغيره)2365(والبزار،)063(برقم)18(

بكر"أبو:الثانيفيوقال،الأولالموضعفيالذهبيووافقه06(0،)2/418والحاكم

رجالهأحمدأسانيدوأحد...":وقال8223/الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره."ضعيف

يصحلم:البخاريوقال".حبانابنوثقهوقد،سعيدبنسويدغير،الصحيحرجال

علىملقىأي:)منجدل(.417(-)414برقمالتاليةالاحاديثوانظر.هذايعني-حديثه

يخلق.ولميصورلمترابأبعدكانادمأن:والمراد،الأرض

الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره.عباسابنعلىموقوفاوغيره)47(برقمالدارميأخرجه

وهوأبانبنالحكمغير،الصحيحرجالورجالهالطبراني"رواه:وقال8254-255/
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)3(-مالكبنوأنس،أوس)2(بنوشذادذر)1(مأبيعن

رسولافيهغوأئعثرشا!و:قو!لهيعني-ابراهيمأبيدعوةأنا،"نعم:فقال!

خرجأنهبيحملتحيناميورأت.عيسىوبشرى]-912:البقرة-أ(قئهتم

بنيفيواسترضعت،الشامأرضمن)4(بصرىقصورلهأضاءنورمنها

جاءنياذ،لنابهمانرعى،بيوتناخلف،ليأغمعأنافبينا،بكربنسعد

بيض.ثيافيعليهمارجلان

مملوءةذهبمن-"بطست(")رجال"ثلاثةاخر:حديثوفي-418

."بطنيفشقافأخذاني،ثلجا

-ثم)6(بطنيمراقالىنحري"من:الحديثهذاغيرفيقال!-941

غسلاثم،فطرحاهاسوداءعلقةمنهفاستخرجا،فشقاه،قلبيمنهاستخرجا

."أنقياهحتىالثلجبذلكوبطنيقلبي

منيدهفيبخاتمفاذاشيئاأحدهماتناول"ثم:اخرحديثفيقال!-042

مكانه،أعادهثم،وحكمةايمانافامتلأ،قلبيبهفختم،دونهالناظريحارنور

."فالتأمصدريمفرقعلىيدهالاخروأمز

عينانفيه-شديداي-وكيعقل!ب:قالجبريل"ان:روايةوفي-421

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"رواه:وقال256-8255/الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره،(1)4برقمالدارميأخرجه

وتكلم،حبانوابنالرازيحاتمأبووثقة،كبيربنعثمانبناللهعبدبنجعفروفيهالبزار

."الصحيحرجالرجالهوبقية،العقيليفيه

)378(.المناهل/الدلائلفينعيمأبوأخرجه

مسلموصحيح،)7517(البخاريوانظر)937(.المناهل/الدلائلفينعيمأبوأخرجه

.)162(

وفيها،كيلا()124دمشقعنتبعد،سوريةجنوب،درعامحافظةتتبعمدينة-الان-هي

رومانية.أثار

.نفر""ثلاثة:ولفظه.أنسحديثمن262(/1)62،ومسلم75()17البخاريأخرجه

بنمالكعنمالكبنأن!حديثمن)163/265(ومسلم،)7032(البخارياخرجه

.جلدهمنورنالبطنمنسفلماهو:(بطنيمرالق)إلى.صعصعة
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أمته،منبعشرةزنه:لصاحبهاحدهماقالثم")1(تسمعانوأذنان،تبصران

قا(لي:ثم؛فوزنتهمبهمفوزنني،أمتهمنبمئةزنه:قالثم،فرجحتهمفوزنني

بامتهوزنتهفلو،عنكدعه:قالثم؛فوزنتهمبهمفوزنني،أمتهمنبألفزنه

.ع!ي!")2(لوزنها

ولمحئلوا،صدورهمالىضفوني"ثمالآخر:الحديثفيقال-422

بكيرادماتدريلوانك،ترعلم!حبيبيا:قالواثم،عينيبينوما،رأسي

.")3(عيناكلقرتالخيرمن

معكاللهان!اللهعلىأكرمك"ما:قولهممنالحديثهذابقيةوفي-423

."وملائكته

الأمرأرىفكأنما،عنيوئياأنالاهو"فما:ذرابيحديثفيقال-424

.")4(معاينة

نأ-وغيرهماالشمرقندفيالليثوأبو،مكيئ:محمدأبووحكى-425

خطيئتي.لياغفرمحمدبحق!اللهم:قالمعصيتهعندادم

:قالمحمدا؟عرفت)45/ب(أينمن:اللهلهفقال.توبتيتقبل:ويروى

اللهرسولمحما،اللهإلاإلهلامكتوبا:الجنةمنموضعكلفيرأيت

)1(

)2(

)3(

)4(

حلبس/بنميسرةبنيونسعنالدلائلفينعيموأبو،غنمابنعن)54(برقمالدارمي

."تسمعان"بدل""سميعتان:المطبوعوفي.038()المناهل

عن-1166/هثامابنسيرةفيكما-إسحاقابنوأخرجه.معدانبنخالدروايةهناإلى

مننفراأنالكلاعيمعدانبنخالدعنإلاأحسبهولا،العلماهلبعضعن،يزيدبنثور

مختصراالحاكماخرجهإسحاقابنطريقومن...:لهقالواع!ج!اللهرسولأصحاب

والدارمي،4184/أحمدوأخرجه.الذهبيووافقهالإسناد""صحيح:وقال2006/

عتبةعن،السلميعمروبنالرحمنعبدعنمعدانبنخالدحديثمن)13(برقم

"وإسناد:وقالالطبرانيإلىنسبته8222/المجمعفيالهيثميوزاد،مرفوعاالسلمي

حسن".أحمد

.الطبريرواه،السابقمعدانبنخالدحديثمنقطعة

.(4)16برقمذرأبيحديثتقدم
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اللهفتاب،عليكخلقكأكرمأنهفعلمت-ورسوليعبديمحما:ويروى-

له)1(.وغفر،عليه

علئة(فناب!تزط!منءادمفنلى!و:]أتعالىقولهتاويلقائلهعندوهذا

.37]:البقرةأ

إلىرأسيرفعت،خلقتنيلما:ادمفقال!:أقال!]الاجري)2(روايةوفي

ليسأنهفعلمت؛اللهرسول!محمد،اللهإلاإلهلا:فيهمكتوبفاذاعرشك

وعزتي:إليهاللهفأوحى،اسمكمعاسمهجعلتممنعندكقدراأعظمأحا

خلقتك.ماولولاهذريتكمنالنبيينلاخرإنه!وجلالي

محمد)3(.بأبييكنىادموكان:قال!-426

البشر.بابي:وقيل

داركلعيادتهاسياحينملائكةلهإن:قال!أنهيونسبنسريجعنوروي

.!لمحمدمنهمإكراما،محمدأو،أحمدفيها

ول4ش!:اللهرسول!قال:قال!الحمراءأبيعن،القاضيقانعابنوروى-427

محمد،اللهالاالهلا:مكتوبالعرشعلىاذاالسماءالىبيأسري"لما

.")4(بعليئأيدته،اللهرسول

)1(

)2(

)3(

)4(

الحاكم:قال.الخطاببنعمرحديثمنالدلائلفيوالبيهقي615()2/الحاكمأخرجه

اسنادهوضعف،"موضوع"بل:فقالالذهبيوتعقبهالإسناد".صحيححديث"هذا

الزوائدمجمعفيالهيثميالحافظوذكره)381(.المناهلفيوالسيوطي،البيهقي

بحق)اللهم."أعرفهملممنوفيهوالصغيرالأوسطفيالطبراني"رواه:وقال253()8/

والكرامة.الزلفىمنعندكيستحقهبماأي:محمد(

."أخرى":نسخةفي

)382(.المناهلمرفوعا/عليعنالنبوةدلائلفيالبيهقيأخرجه

فيالإصابةفيالحافظوقال.)383(المناهل/والطبرانيالصحابةمعجمفيقانعابنرواه

."حديثهيصحولا،صحبةله:يقال:البخاري"قال:الحمراءأبيترجمة



كترتختهو؟ت!و:تعالىقولهفي،عباسابنعن،التفسيروفي-428

82].:[الكهفلهما(

كيف،بالقدرأيقنلمن)1(عجبت:مكتوبفيهذهبمنلوح:قال

وتقلبهاالدنيايرىلمنعجبا؟يضحككيفبالنارأيقنلمنعجبا؟ينصب

.)2(ورسوليعبديمحمد،أناالاإلهلا،اللهأناإليها؟يطمئنكيفبأهلها

أنا،إلاإلهلا،اللهأناإني:مكتوبالجنةبابعلى:عباسابنوعن

قالها.منأعذبلا،اللهرسولمحمد

وسيد،مصلحتقيمحمد:مكتوبالقديمةالحجارةعلىوجدأنهوذكر

علىولدمولوداخراسانبلاد[بعض]فيشاهدأنهالسمنطاري)3(وذكر

الله.رسولمحمد:مكتوبالاخروعلى،اللهإلاإلهلا:مكتوبجنبيهأحد

إلهلا:بالابيضعليهمكتوباأحمرورداالهندببلادأن:الإخباريونوذكر

الله.رسولمحمد،اللهإلا

ألا:منادنادىالقيامةيومكانإذا:)4(أبيهعن،محمدبنجعفرعنوروي

.السلامعليهاسمهلكرامةالجنةفليدخل،محمد)46/أ(اسمهمنليقم

)1(

)2(

)3(

)4(

:"عجبا".نسخةفي

عمرعلىموقوفأالإيمانشعبفيالبيهقيوأخرجه.مالكعنالرواةفيالخطيبأخرجه

الزوائدومجمع،399/كثيرابنتفسيرفيكما-ذرأبيعنمرفوعاالبزاروأخرجه.وعلي

وهم.حديثهفي:العقيليقال.المصيصةقاضيالمنذربنبشرإسنادهوفي.753-54/

فقيهبايطاليا.صقيةبجزيرةقريةسمنطار:الىنسبة،السمنطارخعليبنعتيقهو

أخبار،الصالحشأخبار:اثارهمن)464(هـ.سنةتوفي،اخ!ريصوفي،مالكي

.6248/المؤلفينمعجم/وغيره.العلماء

.المطبوعمنوالمثبت،"آله"عن:الأصلفي



مالكعن"جامعه"فيوهب)2(وابن،سماعهفي)1(القاسمابنوروى

نماإلا!ي!محمداسمفيهبيتمنما:يقولونمكةأهلسمعت:قال

".،)3(،

.ورر!وا

ومحمدانمحمدبيتهفييكونأنأحدكمضر"ما:السلامعليهوعنه-942

.(4")وثلاثة

منهافاختار،العبادقلوبالىنظراللهان:مسعودبناللهعبدوعن-043

.()برسالتهفبعثه،لنفسهفاصطفاه،السلامعليهمحمدقلب

كفذواأنلصتمكاتوما):نزلت-لماعفي!النبيئأنالنقاشوحكى-431

عظيما(ألمهعند!انذالكمإنأبداءبغدهمنأزؤجهوشبهحواأنولارسوهـالده

[تعالى]اللهان!الإيمانأهلمعسر"ياةفقال،خطيباقام-53]:الأحزابا

"..تفضيلا)6(.نسائكمعلىنسائيوفضل،تفضيلاعليكمفضلني

الحديث.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ومفتيها.المصريةالدياروعالم،مالكالإمامصاحب.العتقيالقاصمبنالرحمنعبدهو

-9012/النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر.سنة)95(العمرمنوله(هـ.)191سنةمات

125.

)72((هـوله)791سنةمات،عابد،حافظ،ثقة،فقيه.المصريوهببناللهعبدهو

النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر.وغيرهالمغازيوكتاب،الجامعكتأب:اثارهمن.سنة

/9223-234.

."جيرانهمورزقرزقواإإلا:نسخةوفي.وقوا"قدإإلاالمطبوعفي

فيالسيوطيلضعفهورمز.مرسلاالعمريواقدبنعثمانعن""الطبقاتفيسعدابنرواه

)3297(.الصغيرالجامع

"رواه:وقال8253/المجمعفيالهيثميوذكر،)2367(والبزار،1/937أحمداخرجه

المناهلفيالسيوطيوقال."موثقونورجاله،والأوسطالكبيرفيوالطبرانيوالبزارأحمد

.!ثقات"رجاله:)388(

يخرجه.ولم)938(المناهلفيالسيوطيذكره
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فصل

والرؤيةالمناجاةمنالإسراءكرامةتضمنتهبماتفضيلهفي

المنتهئسدورالئبهوالعروجالأنبياءوامامة

الكبرىربهآياتمنرأىوما

نبهمماالرفعةدرجاتمنعليهانطوتوماالإسراءقصةع!ي!!خصائصهومن

الذىستحن!و:تعالىاللهقال؛الأخبارصحاحوشرحته،العزيزالكتابعليه

منلزي!حؤلمبركناألذىألأقصاأتصمتجدإلىأتحراوألمح!جدمىللاءبعتدأشرى

.]1:لإسراءا[(لبصيرألسميعهواإن!ءايخننا

عنيخطقوما!بمغوئوماصاحبكؤضلما!!اهوىإذاوالنص):تعالىوقال

بألأفقوهو9!ورفاشتوىمزؤ!كاذوأتقوىشديدعالو5يوحىوخىإلاهوإنفياقو!

ما؟!اأوحىماعتدهإكفاؤحئوبم!اأدتتأؤقؤسينقابف!نجفندكدناثمأبمالأغك

لإنرألمنئ!سذثعند6!يمأخرىنزلةرءاهولقذ!يرىماعكأفتمرونم*!ءارأئماألفؤادكذب

ءايتمنرأىلقذلا!بمطنئوماالجصرراخماهيغشىماآلسدرهيغشىإذ!*اتآوىجنةعندها

.]1،81:[النجم(الكبزئرقي

،القرآننصهوإذ،!ك!فيبهالاسراءصحةفيالمسلمينبينخلاففلا

أحاديثفيه،غ!ي!محمدنبيناوخواص،عجائبهوشرح،بتفصيلهوجاءت

ذكرها.يجبغيرهمنزيادةإلىونشير،أكملهانقدمأنرأينا،منتشرةكثيرة

بسماعيبحرأبووالفقيه،عليأبوالشهيد:القاضيحدثنا-432

قالوا:شيوخنا؛منواحدوغير،التميمياللهعبدأبووالقاضي،عليهما

أحمدأبوحدثنا،الرازيالعباسابوحدثنا)1(،العذريالعباسأبوحدثنا

بنشيبانحدثنا،الحجاحبنمسلمحدثنا،سفيانابنحدثنا،الجلودي

بنأنسعن،البنانيثابت)46/ب(حدثنا،سلمةبنحمادحدثنا،فزوخ

خطأ.وهي،قالوا"":زيادةالمطبوعفي(1)
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أبيضدابهوهو،بالبراق"أتيت:قالاللهرسولأنعنه]اللهأرضيمالك

:قال-طرفهمنتهىعند5حافريضع،البغلودون،الحمارفوق،طويل

ثم،الأنبياءبهايربطالتيبالحلقةفربطته،المقدسبيتأتيتحتىفركبته

منباناءجبريلفجاءني،خرجتثم،ركعتينفيهفصفيتالمسجددخلت

.الفطرةاخترت:جبريلفقال،اللبنفاخترت،لبنمنواناءخمر

جبريل.:قالأنت؟من:فقيل،جبريلفاستفتح،السماءالىبناعرجثم

ففتح،اليهبعثقد:قال؟اليهبعثوقد:قيل.محمد:قال؟معكومن:قيل

بخير.ليودعا،بيفرحب،لمجي!بادمأنافاذا،لنا

:قال:أنتمن:)1(فقيل،جبريلفاستفتح،الثانيةالسماءالىبناعرجثم

بعثقد:قال؟إليهبعثوقد:قيل.محمد:قالمعك؟ومن:قيل.جبريل

صلىزكريابنويحى،مريمبنعيسى:الخالةبابنيانافاذا،لناففتح.اليه

بخير.ليودعوا،بيفرحبا؛عليهماالله

أنافاذا،لناففتح،الأولمثلفذكر،الثالثةالسماءالىبناعرجثم

بخير.ليودعا،بيفرحب،الحسنشطراعطيقدهوواذا،ع!ي!بيوسف

بي،فرحب،بإدريسأنافاذا،مثلهوذكر،الرابعةالسماءالىبناعرجثم

.]57:أمريمم!ناعليا(ورفعئه!و:تعالىاللهقال،بخيرليودعا

فرحب،بهارونأنافاذا،مثلهفذكر:الخامسةالسماءالىبناعرجثم

بخير.ليودعا،بي

فرحب،بموسىأنافاذا،مثلهفذكر،السادسةالسماءالىبناعرجثم

بخير.ليودعا،بي

ظهرهمسندابإبراهيمأنافاذا،مثلهفذكر،السابعةالسماءالىبناعرجثم

يعودونلا،ملكألفسبعونيومكليدخلههوواذا،المعمورالبيتالى

اليه0

".:"قيلنسخة)1(في
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ثمرهاواذا،الفيلةكآذانورقهافاذا،المنتهىسدرةالىبيذهبثم

اللهخلقمنأحافما،تغيرتغشيمااللهأمرمنغشيهافلما:قال،كالقلال

عليففرض،أوحىماالياللهفأوحىحسنها؛منينعتهاأن)47/أ(يستطيع

علىرئ!فرضما:فقال،موسىالىفنزلت،وليلةيومكلفيصلاةخمسين

أمتكفان،التخفيففاسألهرئكالىارجع:قال.صلاةخمسين:قلت؟أمتك

وخبرتهم.اسرائيلبنيبالوتقدفاني،ذلكيطيقونلا

عنيفحط.أمتيعنخفف!ربيا:فقلت،ربيالىفرجعت:فال

أمتكان:قال،خمساعنيحط:فقلت،موسىالىفرجعت،خمسا

بينأرجعأزلفلم:قال.التخفيففاسألهربكالىفارجع،ذلكيطيقونلا

يومكلصلواتخمسانهنمحمد!يا:قالحتىموسىوبينتعالىربي

يعملهافلمبحسنةهمومن؛صلاةخمسونفتلك،عشزصلاةلكل،وليلة

تكتبلميعملهافلمبسيئةهمومن.عشرالهكتبتعملهافان،حسنةلهكتبت

.واحدةسيمةكتبتعملهافان،شيئا

ربكالىارجع:فقال،فأخبرته،موسىالىانتهيتحتىفنزلت:قال

التخفيف.فاسأله

.(")1منهاستحييتحتىربيالىرجعتقد:"فقلت:مج!ي!هااللهرسولقال

،شاءماأنسعنالحديثهذا-اللهرحمه-ثابتجؤد)2(:المؤلفقال

.هذامنباصوبعنهأحايأتولم

روايةمنسيمالا،كثيراتخليطاأنسعنغيرهفيهخلطوقد-433

)1(

)2(

والمفسرونعباسابنقال(المنتهى)سدرة)162(.مسلمطريقمنالمصنفأسنده

إلاأحايجاوزهاولم،إليهاينتهيالملائكةعلملانالمنتهىسدرةسميت:وغيرهم

ك!ي!.اللهرسول

.الكبيرةالجرةوهي،قفيماجمع:القلالكالقلال()ثمرها

".عنهاللهرضي"القاضي:نسخةفي
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وغسله،بطنهوشق،لهالملكمجيءأولهفيذكرفقدنمر)1(؛أبيبنشريك

.)2(الوحيوقبل،صبيوهوكانإنماوهذا؛زمزمبماء

قصةوذكر"إليهيوحىأن"قبل)3(وذلك:حديثهفيشريكقالوقد

الوحي.بعدكانتأنهاخلافولا.الإسراء

.هذاقبل:وقيل،بسنةالهجرةقبلكانتإنها:واحد)4(غيرقالوقد

مجيءأيضأ-()سلمةبنحمادروايةمن-أنسعنثابتروىوقد-434

تلكقلبهوشقه،ظئره)7(عند)6(الغلمانمعيلعبوهو!رالنبيإلىجبريل

فيفجود،الناسرواهكماالإسراء47/ب()حديثمن)8(مفردةالقصة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

ومسلم،)7517(البخاريأخرجها.أنسعننمرأبيبناللهعبدبنشريكرواية

.13/048الفتحانظر.العلماءأنكرهاأوهامهذهسريكروايةوفي(262/)162

منذلكلبت.حليمةمضاربفيكانعندما:الأولى.مراتأربعالسريفصدرهشقبل

.()162برقمصحيحهفيمسلمعندمالكبنأنسحديث

المسمدعلىزوائدهفيأحمدبناللهعبدذلكروى.حججعشرابنكانعندما:الثانية

أبيحديثمن""المختارةفيالمقدسيوالضياءعساكروابنوالحاكمحبانوابن(913)5/

."ثقات"رجاله:223()8/الزوائدمجمعفيالهيمميقال.كعبابن

الطيالسي،عندذلكثبت.نبىءحينإليهبالوحي-السلام-عليهجبريلمجيءعند:الثالثة

عائشة.حديثمندلائلهمافينعيموأبيوالبيهقي،مسنديهمافيوالحارث

بنمالكعن،مالكبنأنسحديثمنالصحيحينفيثبتكماالإسراءليلة:الرابعة

صعصعة.

خامسة،أخرىمرة-الصدرشق-أيوروي046(:)1/الفتحفيحجرابنالحافظقال

.2(50-402)7/الفتحفي،مرةكلفيالشريفصدرهشقمنالحكمةوانظر."تثبتولا

كماعياضوالقاضي.والنوويالحقوعبدحزموابنالخطابيأنكرها-هنا-الكلمةهذه

.13/048الفتحانظر.ترى

."غيرهقال"وقد:نسخةفي

،الغلمانمعيلعبكانحينمالمجؤصدرهشقفيأنسعنثابتعنسلمةبنحمادرواية

.(162/126)مسلمأخرجها

."الصبيان":نسخةفي

مرضعته.:ظئره

."منفردةالقصة"بتلك:نسخةفي
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قصةكانالمنتهىسدرةوإلىالمقدسبيتالىالإسراءانوفي،القصتين

كلفأزاج،هناكمن[به]عرجثم،المقدسبيتالىوصلوأنه،واحدة

.غيرهأوهمهاشكال

ز!أبوكان:قال،أذسعن،شهابابنعن،يوذسروىوقد-435

فنزل])1(بمكة[وأنا،بيتيسقف"فرج:قال،ع!يماللهرسولأنيحذث

ذهبمنبطستجاءثم،زمزمماءمنغسلهثم،صدرىففرج،جبريل

فعرجبيديأخذثم،أطئقهثم،صدريفيفأفرغها،وايماناحكمةممتلىء

القصة.فذكر")3(.،.السماءالىبنا)2(

بنمالكعن،أنسعن،بمثله،الحديثقتادةوروى-436

الانساءترتيبفىوخلاف،ونقموزيادةوتأخيرتقديموفيها،صعصعه )4("-.-

.السمواتفي

.واجودإتقن،(اذس)عن،ثابتوحديث

غرضنا:فيمفيدةنكتأمنهانذكرزيادات،الإسراءحديثفيوقعتوقد

بالنبي"مرحبأ:لهنبيكلقوذ:وفيه،شهابابنحديثفيمنها-437

.")6(الصالح"والابن:لهقالافانهماصيابراهيمآدمالا!الصالحوالأخ،الصالح

لمستؤى)7(ظهرتحتىبيعرج"ثم:عباسابنطريقمن،وفيه-438

.")8(الأقلامصريففيهأسمع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(/

)7(

)8(

ومسلم.البخاريمنحاصرتينبينما

ومسلم.البخاريروايةوهي،""بي:نسخةفي

)455(برقموسيأتي.به،يون!طريقمن)163(ومسلم،)934(البخاريأخرجه

.معروفاناء:()الطست.شقهأي:(صدري)ففرج.فتح:()فرج.(164و)

.(1)64ومسلم32(،.)7البخارىاخوجه

.()432برقمالمتقدمأي

.)435(برقمأن!عنالزهريشهابابنحديثتقدم

ومسلم.البخاريمنوالمثبت.،"بمستؤى:هامثهوفي."مستوى"على:الاصلفي

=،حزمابنأخبرني،الزهركطشهابابنطويقمن(1)63ومسلم،34()9البخاريأخوجه
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ألوانفغشيها،المنتهىسدرةأتيتحتىبيانطلق"ثم:أنسوعن-943

")1(.الجنةأدخلتثم:قالهي؟ماأدريلا

موسى-:يعني-جاوزته"فلما:صعصعةبنمالكحديثوفي-044

أمتهمنيدخلبعديبعثتهغلامهذا!رب:قال؟يبكيكما:فنودي،بكى

.")2(أمتيمنيدخلمفاأكثرالجنة

منجماعةفيرأيتني"وقد:عنه]الله[رضيهريرةأبيحديثوفي-441

خازنمالكهذامحمد!يا:قائلفقال،فأممتهم،الصلاةفحانت،الأنبياء

.")3(بالسلامفبدأنيفالتفط.عليهفسلم،النار

،المقدسبيت[إلى]أتىحتىسارثم:هريرةأبيحديثوفي-م441

قالوا:الصلاةقضيتفلما،الملائكةمعفصلى،صخرةإلىفرسهفربطفنزل

النتيين.خاتم،اللهرسول)48/أ(محمدهذا:قالمعك؟هذامن!جبريليا

الأخفنعم،وخليفةأخمناللهحئاه:قالوا.نعم:قال؟إليهأرسلوقد:قالوا

واحدكلكلاموذكر،رتهمعلىفأثنواالانبياءأرواحلقواثم!الخليفةونعم

.وسليمان،وداود،وعيسى،وموسى،إبراهيم:وهم،منهم

وجل([عزربهعلىأثنىصوومحمدا"وإن:فقال،ع!ي!النبيكلامذكرثم

أرسلنيالذيلهالحمد:ربيعلىأثنيوأنا،ربهعلىأثنى"كلكم:فقال

كلتبيانفيهالفرقانعليوأنزل،ونذيرابشيراللناسوكافة،للعالمينرحمة

همأمتيوجعل،وسطاأمةأمتيوجعل،أمةخيرأمتيوجعلشيء.

)1(

)2(

)3(

برقموسيأتي....عرجثم:جم!ي!النبيقال:يقولانكاناالأنصاريحثةوأباعباسابنأن

تصويتها:(الأقلام)صريف.المصعد:()المستوى.ارتفعتأي:(ظهرت)حتى.(م4)55

.1/462الفتح/وتعالىسبحانهاللهأقضيةمنالملائكةتكتبهماوالمراد:الكتابةحال

.(1/263)63ومسلم،)934(البخاريأخرجه

.()436برقمصعصعةبنمالكعنأنسحديثتقدم

أيضامنهطرفوسيأتي،35()0برقممنهطرفوتقدم.()172مسلمرواهحديثمنقطعة

.()463برقم
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ليورفع،وزريعنيووضع،صدريليوشرح،الآخرونوهم،الأولون

.وخاتما"فاتحاوجعلني،ذكري

محمد.فضلكمبهذا:إبراهيمفقال

نحو،سماءإلىسماءومن،الدنياالسماءإلىبهعرجأنهذكرثم

)1(.تقدمما

فيوهي،المنتهىسدرةالىبي"وانتهي:مسعودابنحديثوفي-442

ينتهيواليها،منهافي!بضالأرضمنبهيعرجماينتهياليها،السادسةالسماء

.]61:النجمأ(يغشئماألشذرةيضثىإذم!:قال؛منهافيتهبضفوقهامنيهبطما

.")2(ذهبمن"فراش:قال

هذه:لي"فقيل.أنسبنالربيعطريقمن،هريرةأبيروايةوفي-443

السدرةوهي،سبيلكعلىخلاامتكمنأحدكلاليهاينتهيالمنتهىالسدرة

يتغيرلملبنمنوأنهار،آسنغيرماءمنأنهارأصلهامنيخرج،المنتهى

شجرةوهي،مصفىعسلمنوأنهار،للشاربينلذةخمرمنوأنهار،طعمه

،نورفغشيها،الخلقمظلةمنهاورقةوان،عاماسبعينظلهافيالراكبيسير

.]61:النجما(يغشئماألشذرةدضثى!):قولهفهو:لقا.الملائكةوغشيتها

،خليلا)3(ابراهيماتخذتانك:فقال.سل:لهوتعالىتبارك[الله]فقال

عظيما،ملكاداودوأعطيت،تكليماموسىوكلمت.عظيماملكاوأعطيته

عظيما،ملكاسليمانوأعطيت،الجباللهوسخرت،الحديدلهوألنت

ينبغيلاملكاوأعطيته،والرياحوالشياطينوالإنس)48/ب(الجنلهوسخرت

الأكمهيبرىءوجعلته،والإنجيلالتوراة)4(عيسىوعلمت،بعدهمنلأحد

)1(

)2(

)3(

)4(

.(4)43برقممنهجزءوسيأتي(004)برقمتخريجهتقدمحديثمنجزء

من)173(مسلموأخرجه:قلت)693(.المناهل/الدلائلفينعيموأبوعرفةابنرواه

.(44)4برقممنهطرفوسيأتي.مسعودابنقول

."حبيبا":نسخةفي

خطأ.وهو،""موسى:المطبوعفي
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سبيل.عليهمالهيكنفلم،الرجيمالشيطانمنوأفهوأعذته،والأبرعر

محمد:التوراةفيمكتوبفهوخليلا.اتخذتكقد:تعالىربهلهفقال

وهم،ا!ولونهمأمتكوجعلت،كافةالناسالىوأرسلتك،الرحمنحبيب

عبديأنكيشهدواحتىخطبةلهملاتجوزامتكوجعلت،الاخرون

منسبعاوأعطيتك،بعثاواخرهم،خلقاالنبيينأولوجعلتك،ورسولي

تحتكنزمنالبقرةسوورخواتيموأعطيتك،قبلكنبيااعطهاولم،المثاني

.وخاتما")1(فاتحاوجعلتك،قبلكنبياأعطهالمعرشي

أعطيثلاثا:لمج!ي!اللهرسولفأعطي:قالالاخرىالروايةوفي-444

بالتهيشركلا-لمنوغفر،البقرةسورةخواتيموأعطي،الخصسالصلوات

-المقحمات)2(.أمتهمنشيئا

!يرىماعكأفتمزونه!رأئمااتفؤادكذب)ما:وقال-445

.جناع)3(مئةلسثلهصورتهفيجبريلرأى:]11،12:النجمأ

بتفضيل:قال،السابعةفيموسىرأىأنه:شريكحديثوفي-446

الله.كلام

نأأظنلم:موسىفقال؛اللهإلايعلمهلابماذلكفوقبهعلاثم:قال

.أحد)4(علييرفع

.()المقدسببيتبالأنبياءصلىلمج!ي!أنهأنسعنرويوقد-474

قاعدأنا"بينا:ع!يماللهرسولقال:قالعنه]اللهأرضيأنسوعن-448

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.)636(برقممنهطرفوسيأتيم(004،704،144)برقمالمتقدمالحديثمنطرفهو

4(.)42برقمالمتقدمالحديثمنطرفوهو.مسعودابنحديثمن()173مسلمأخرجه

الكبائر.العظامالذنوب:()المقحمات

.(01)79برقموسياتي.مسعودابنحديثمن(174)ومسلم،)3232(البخاريأخرجه

عليه.متفقوهو)433(برقمأن!عننمرأبيبنشريكحديثتقدم

أبيحديثمن()172مسلموروى.حاتمأبيابنإلىوعزاه7802/الفتحفيالحافظذكره

.(144)برقمتقدموقد.فاممتهم"الصلاةفحانت":هريرة
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فيهاشجرةالىفقمت،كتفيبينفوكز،السلامعليهجبريلدخلاذيومذات

سدتحتىفنمت،الأخرىفيوقعدتواحدةفيفقعد،الطائروكريمثل

جبريلونظرت،طرفيأقلبوانا،السماءلمسستشئتولو.)1(الخافقين

،السماءبابليوفتح،عليباللهعلمهفضلفعرفت،لاطىءحلسكأنه

ثم،والياقوتالدروفرجه،الحجابدونيصماذا)2(،الأعظمالنورورأيت

.")3(يوحيأنشاءماالياللهأوحى

90)4(5
اللهأرادلما:عنهاللهرضيطالبابيبنعليعنالبزارودكر-44

يركبها،فذهب،البراقلهايقالبدابهجبريلجاءالأذانرسولهيعلمانتعالى

أكرمعبدركبكما!فوالله،السكني:جبريللهافقال،عليهفاستصعبت

الرحمنيليالذيالحجابإلىبهاأتىحتىفركبها؛!ي!محمدمناللهعلى

"يا!و:اللهرسولفقال،الحجابمنملكخرجإذكذلكهوفبينا،تعالى

.هذا؟"من!جبريل

الملكهذاوان،مكاناالخلقلأقرباني!بالحقبعثكوالذي:قال

)94/أ(أكبرالله.أكبرالله:الملكفقال.هذهساعتيقبلخلقتمنذرأيتهما

أكبر.أنا.أكبرأنا،عبديصدق:الحجابوراءمنلهفقيل

صدق:الحجابوراءمنلهفقيل.اللهإلاالهلاأنأشهد:الملكقالثم

انا.الاالهلااللهأنا،عبدي

)1(

)2(

)3(

)4(

."الخافقينسذتحتىوارتفعت"فسمت:الزوائدومجمعالبزارروايةفي

..أرخي:ومعناه،"ولط":المطبوعفي

فيوالطبرانيالبزار"رواه:)923(رقمالمجمعفيالهيثميقال.وغيره)58(البزارأخرجه

بهم،باسلا"ورجاله:7891/الفتحفيالحافظوقال."الصحيحرجالورجالهالأوسط

فهذا":والنجمسورةتفسيرفيكثيرابنوقال.(ارسالهتقتضيعلةلهذكر.الدارقطنيأنإلا

،ألفاظوغرابة،نكارةفيهفان-عبيدبنالحارثرواياتأي-رواياتهغرائبمنالحديث

."أعلموالله،منامولعله،عجيبأوسياقأ

لازدتى.:(لاطىءا0البعيرظهريليكساء:الحلس:لمح!(لاطى)حل!

نسخة.،وذكر"":الناسخاثبتوفوقها""وعن:الأصلفي
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علىحي:قولهعنجوابايذكرلمأنهإلا،الأذانبقيةفيهذامثلوذكر

.الفلا!علىحي،الصلاة

.ونوحادمفيهم،السماءأهلفأئم،فقدمه،محمدبيدالملكأخذثم:وقال

اتعالى]اللهأكمل:راويه،الحسينبنعليبنمحمد:جعفرأبوقال

.)1(والأرضالسمواتأهلعلىالشرفع!ج!لمحمد

حقفيفهوالحجابذكرمنالحديثهذافيما:اللهرحمهالمؤلفقال

عمامنزهاسمهجلوالباري،المحجوبونفهم،الخالقحقفيلاالمخلودتى

أبصارعلىحجبهولكن،محسوسبمقدرتحيطإنماالخحبإذ،يحجبه

:]اتعالىكقوله،شاءومتى،شاءوكيفشاءبماوإدراكاتهموبصائرهمخلقه

.]51:المطففينأثمحوبون(يؤميذزئهمعنإضهتمصم!

يجب"الحجابمنملكخرجو"اذ،""الحجاب:الحديثهذافيفقوله

دونهماعلىالاطلاععنملائكتهمنوراءهمنبهحجبحجال!إنه:يقالأن

وجبروته.ملكوتهوعجائب،وعظمتهسلطانهمن

ورائه:منخرجالذيالملكعن-جبريلقولالحديث)2(منعليهويدل

.هذه"ساعتيقبلخلقتمنذرأيتهماالملكهذا"ان

.بالذاتيختصلمالحجابهذاأن[على]فدل

علمينتهيإليها:قال"المنتهى"سدرة:تفسيرفيكعبقولعليهويدل

علمهم.يجاوزهالا،اللهأمريجدونوعندها،الملائكة

يليأي،المضافحذفعلىفيحمل"الرحمنيلي"الذي:قولهواما

مما،معارفهحقائقمبادىءأو،اياتهعظيممن،ماأمراأو،الرحمنعرش

)1(

)2(

المنذربنزياد"فيه:932-1328/الزوائدمجمعفيالهيثميوقال،)352(البزارأخرجه

)394(.برقموسيأتي."ضعفهعلىمجمع

.المطبوعفيتردولم.لهاوجهولا،تفسير"فيكعب"قول:زيادةالأصلفي
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82]:فيها(أيوسف!ناالتىأتقريةوشل!ه:تعالىقالكما،بهأعلمهو

أهلها.:أي

سمعأنهفظاهرهأكبر"أنا،أعبدي]"صدقالحجابوراءمنفقيل:وقوله

وماكان!م!:قالكما،حجابوراءمنولكن،اللهكلامالموطنهذافي

وهو:أي؛]15:لشورىاأ(جمابورآيأؤمنوخيالاإأدثهيكمهأنلبمثر(ب/4)9

رؤيته.عنبصرهحجب،يراهلا

هذاغيرفيأنهفيحتصلوجل]اعزربهرأىغ!ي!محمدابأنالقولصحفإن

.)1(أعلموالله.راهحتىبصرهعنالحجابرفع،قبلهأوهذابعد.الموطن

والجسد])2(بالروحأمبالروحكانهل،الأسراءحقيقةافي

على؟جسدهأوبروحه)3(أسريكانهلوالعلماء:السلفاختلفثم

مع،منامرؤياوأنه،بالزوحإسراءأنهإلىطائفةفذهبت:مقالاتثلاث

معاوية.ذهبهذاوإلى،ووحيحقالانبياءرؤياأناتفاقهم

محمدبنأشاروإليه،خلافهعنهوالمشهور،الحسنعنوحكى

(للناسفتنةالأأرليكألتى-آلرءياجعلناومام!:تعالىقولهوحجتهم،إسحاق

.]06:الإسراءا

)1(

)2(

)3(

)4(

.!و)4(اللهرسولجسدفقدتما:قالتأنهاعائشةعنحكواوما-045

التاليين.الفصلينعقبالرؤيةبحثسيأتي

.عنديمنحاصرتينبينما

.4""إسرا:المطبوعفي

أنهاعائشةعنبكرأبيآلبعضحدثني:قال)592(صالسيرةفيإسحاقابنأخرجه

فيهإسنادوهذا"بروحهأسرىوجلعزاللهولكنلمج!ي!اللهرسولجسدفقد"ما:تقولكانت

.هذاقولهايناقشوهناك(471)برقمالمصنفوسيورده.جهالة
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.(1")نائمأنا"بينا:وقوله-154

قالثم،القصةوذكر..الحرامالمسجدفينائموهو:أنسوقول-452

.")2(الحرامبالمسجدوأنا"فاستيقظت:اخرهافي

وهذا،اليقظةوفيبالجسدإسراءأنهإلىوالمسلمينالسلفمعظموذهب

وعمر،،وحذيفة،وأنس،وجابر،عباسابنقولوهذا)3(،الحقهو

،مسعودوابن،البدريحبهوأبي،صعصعةبنومالك،هريرةوأبي

وابن،شهابوابن،المسيبوابن،وقتادة،جبيربنوسعيد،والضحاك

جريج،وابن،وعكرمة،ومجاهد،ومسروق،وابراهيم،والحسن،زيد

منعظيمةوجماعة،حنبلوابن،الطبريقولوهو،)4(عائشةقولدليلوهو

والمتكلمينوالمحدثينالفقهاءمنالمتأخرينأكثرقولوهو،المسلمين

والمفسرين.

السماءوإلى،المقدسبيتإلىيقظةبالجسدالإسراءكان:طائفةوقالت

المح!جدمفلتلاءبعبدائترىألذىستحن):]أتعالىبقولهواحتجوا،بالزوح

غايةالأقصا(المحستجدإلى!وفجعل،]1:الإسراء1الأقصا(المحسجدإلىاتحراو

النبيبتشريفوالتمدح،القدرةبعظيمفيهالتعجبوقعالذيالإسراء

إليه.بالإسراءلهالكرامةوإظهار،بهع!يممحمد

(أ)05/الأقصىالمسجدعلىزائدإلىبجسدهالإسراءكانولو:هؤلاءقال

.المدحفيأبلغفيكون؛لذكره

لا؟أم،المقدسببيتصلىهل:الفرقتان(هذه)اختلفتثم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

صعصعة.بنمالكعنأنسحديثمن-7402/الفتحفيكما-أحمدأخرجه

أنسعن،نمرأبيبنشريكحديثمن262()162/ومسلم،)7517(البخاريأخرجه

مالك.ابن

.وهو"":المطبوعفي

.(471)برقمالاتيالحديثفيالمصنفقالهماوانظر.()472برقمسيأتيعاثةقول

لما.هاتان":نسخةفي
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فيه(1(.صلاتهمنتقدمماوغيرهأنسحديث-ففي453

البراقظهرعنزالاما!والله:وقال،اليمانبنحذيفةذلكوأنكر-454

)2)
رجعا.حتى

بالجسداسراءأنه-اللهشاءان-والصحيحهذامنوالحق:المؤلفقال

،والاعتبار،الأخباروصحيح،الايةتدلوعليه،كلهاالقصةفيوالروج

فيوليس،الاستحالةعندالاالتأويلالىوالحقيقةالظاهرعنيعدلولا

ولم،عبدهبروح:لقالمناماكانلواذ؛استحالةيقظتهوحالبجسدهالإسراء

ولو،]17:النجمأ(طننوماالبصرزاخما):تعالىوقوله.5ء(لعتد!ه3؟ايقللم

فيه،كذبوهولا،الكفاراستبعدهولما،معجزةولاايةفيهلماكانتمناماكان

بل؛ينكرلاالمناماتمنهذامثلإذ؛بهوافتتنوا،أسلممنضعفاءبهارتدولا

يقظته،وحالجسمهعنكانانماخبرهأنعلمواوقدالامنهمذلكيكنلم

انسروايةفيالمقدسببيتبالأتبياءصلاتهذكرمنالحديثفيذكرماالى

وخبر،بالبراقلهجبريلمجيءوذكر-غيرهروىماعلىالسماءأفي]أو-

الأنبياءولقائه،محمد:فيقول؟معكمن:فيقال؛السماءواستفتاج،المعراج

معومراجعتهالصلاةفزضفيوشأنه،بهوتزحيبهم،معهوخبرهم،فيها

ذلك.فيموسى

الىبيفعرجبيدي-جبريليعني-"فأخذ:الأخبارهذهبعضوفي-455

."(3(...السماء

صريففيهأسمعبمستؤىظهرتحتىبيعرج"ثم:قولهالى-م455

)2(

)3(

.(4)47برقمان!حديثتقدم

ووافقه935()2/الحاكموصححه،5وغير387()5/وأحمد،)3147(الترمذيأخرجه

تخريجه.استوفيناوهناك.موارد)33(حبانابنايضاوصححه،الذهبي

.(461)برقموسيأتي()435برقمتقدموقد.عليهمتفق
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(1)"قلاملأا

.هكرذ

مافيهاورأى،الجنةدخلوأنه،المنتهىسدرةإلىوصلوأنه

.)2(منامرؤيالاع!يمالنبيرآهاعينرؤياهي:عباسابنقال-456

فهمزنيجبريلجاءنياذالحجرفي)3(نائمأنا"بينا:فيهالحسنوعن-457

ثلاثا-ذلك-فذكرلمضجعيفعدت،شيئاأرفلمفجلستفقمت،بعقبه

خبروذكر."بدابهفإذاالمسجدبابالىفجرنيبعضدي"فأخذ:الثالثةفيفقال

.()4البراق

بيتي،فيوهوإلاه/ب()"ع!يماللهبرسولأسريما:ءهانىأموعن-458

أهبناالفجرقبيلكانفلما،بينناونام،الآخرةالعشاءصلىالليلةتلك

معكمصليتلقدء!هانىام"يا:قالوصليناالصبحصلىفلما،!اللهرسول

ثم،فيهفصليتالمقدسبيتجئتثم،الواديبهذارأيتكماالآخرةالعشاء

.(")ترونكماالآنمعكمالغداةصليت

.()438تقدموقد.عليهمتفق()1

.)3888(البخاريأخرجه)2(

نسخة.،الاصلهامشمنوالمثبت"جال!":الأصلفي)3(

إسنادهوفيمرسلا.الحسنعن-1/793هشامابنسيرةفيكما-إسحاقابنأخرجه)4(

غمزني.:()همزني.جهالة

وهذا..ء.هانىأمعنبلغهفيما-1204/هشامابنسيرةفي-كماإسحاقابنأخرجه)5(

حدثناإسحاقبنمحمدطريقمن15/2التفسيرفيالطبريوأخرجه.منقطعإسناد

الكلبي،فيهإسنادوهذا،ءهانىأمعن،باذامصالحأبيعن،الكلبيالسائببنمحمد

الطبراني"رواه:وقال.(042)برقمالزوائدمجمعفيالهيثميالحافظوذكره.بالكذبمتهم

وأخرجه،كذابمتروكالمساورأبيبنالاعلىعبدوفيه(915برقم432)24/الكبيرفي

علىوأنا،بغلسيىع!يماللهرسولعلي"دخل:وفيها()"المعجمفييعلىأبومطولا

،السلامعليهجبريلفأتاني،الحرامالمسجدفيالليلةنمتأنيشعرت:فقال،فراشي

:015-13941/الإصابةفيالحافظقال"...أبيضدابةفاذاالمسجدبابإلىبيفذهب

منروايتهفيفان-عياضالقاضيذكرهاالتيالروايةأي-الكلبيروايةمنأصح"وهذا

وكذا،المعراحليلةالصلاةفرضتوإنما.معهموالصبحالاخرةالعشاءصلىكتأنهالمنكر

أيقظنا.:)أهبنا(.المسجد"فيناموإنما،ءهانىأمبيتفيالليلةتلكنومه



بجسمه.أنهفيبينوهذا

ليلة!للنبيقالأنه-عنهأوسبنشدادروايةمن-بكرأبيوعن-945

نإ:فأجابه.أجدكفلممكانكفيالبارحة!اللهرسولياطلبتك:بهأسري

.)2(الأقصىالمسجدإلى)1(-حملهالسلامعليه-جبريل

ليلة"صليت:!ي!اللهرسولقال:قالعنه]اللهارضيعمروعن-046

صص

انيةمعهقائمبملكفاذاالصخرةدخلتثم،المسجدمقدمفيبيسري

)3(.الحديثوذكر"..ثلاث

ظاهرها.علىفتحمل،مستحيلةغيرظاهرةالتصريحاتوهذه

جبريل،فنزل،بمكةوأنابيتيسقف"فرج:مج!ي!عنه،ذرأبيوعن-461

فعرج،بيديأخذ"ثمالقصةآخرإلى"...زمزمبماءغسلهثم،صدريفشرج

)4(

ممأ"

.(")صدريعنفشرج،زمزمالىبيفانطلقوا"أتيت:أنسوعن-462

عنتسألنيوقريثم!،الحجرفيرأيتني"لقد:هريرةأبيوعن-463

مثلهكربتماكربافكربت،أثبتهالمأشياءعنفسألتني،مسراي

.")6(اليهأنظرلياللهفرفعه،قط

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"حملني".:المطبوعفي

:وقال.357-2355/الدلائلفيوالبيهقي،71()42والطبراني،)53(البزارأخرجه

بناسحاق"فيه:)237(رقم1442/الزوائدمجمعفيالهيثميوقال."صحيحإسناد"هذا

."النسائيوضعفهمعينبنيحيىوثقه،العلاءبنإبراهيم

.(04)5المناهل/مردويهابنرواه

عليه.متفقوهو،(و)455()435برقمذرأبيعنأن!حديثتقدم

.""فانطلق:المطبوعوفي.حديثنابلفظ26(0/)162مسلماخرجه

أثبتها(:الم4410(،)035برقمالمتقدمالحديثمنطرفوهو،)172(مسلمأخرجه

بالنفس.يأخذالذيالغم:()الكرب.منهابأهملاشتغاليأضبطهاولمأحفظهالمأي
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جابر.عنولحوه-446.')1(

عنهالإسراءحديثفي]عنهالله[رضيالخطاببنعمرروىوقد-465

.جانبها")2(عنتحؤلتوماخديجةالىرجعت"ثم:قالأنه!!

فصل

نومائها:قالمنحججابطالفي

(ئلئاسفتنةالأأرئيكائتى-الزةياجعفناومام!:تعالىبقولهاحتجوا

رؤيا.فسماها،6]0:[الإسراء

؛يرده]1:[الإسراءء(بعتدأسرىائذى):]وتعالى[سبحانهقوله:قلنا

.أسرى:النومفييقاللالأنه

ليسإذ؛شخص)3(وإسراء،عينرؤياأنهايؤيد.(ئلناسفتنةم!:وقوله

منمنامهفيذلكمثليرىأحدكللأنأحد؛بهيكذبولا.فتنةالحلمفي

متباينة.أقطارفيواحدةساعةفيالكون

أنهاإلىبعضهمفذهب"الايةأ()51/هذهفياختلفواقدالمفسرينانعلى

.هذاغيروقيل.ذلكمنالناسنفوسفيوقعوما،الحديبيةقضيهفينزلت

مناما.الحديثفيسفاهاقدإنه:قولهموأما

.")4(واليقظانالنائم"بين:آخرحديثفيوقوله-466

ذا؛فيهحجة(فلا")استيقظت"ثم:وقوله.نائموهو:ايضاوقوله-467

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(017)ومسلم،)3886(البخاريأخرجه

046(.)برقمالمتقدمالحديثمنفقرة

"بشخص".:المطبوعفي

وسيعيده.صعصعةبنمالكعنأنسحديثمن()164ومسلم،32()70البخاريأخرجه

.(047)برقمالمصنف

أنس.عننمرأبيبنشريكحديثمن)452(برقمتقدم



حملهأولأنأو،نائموهوكانإليهالملكوصولأولأنيحتملاقد]

إلاكلها)1(القضيهفينائماكانأنهالحديثفيوليس،نائموهوبهوالإسراء

قوله:فلعل"الحرامالمسجدفيوأنااستيقظت"ثم)2(:قولهعليهيدلما

بيته.وصولهبعدآخرنوممناستيقظأو،أصبحتبمعنى""استيقظت

بعضه.فيكانوانما،ليلهطوليكنلممسراهأنعليهويدل

منغمرهكانلما"الحرامالمسجدفيوأنا"استيقظت:قولهيكونوقد

مشاهدةمنباطنهوخامر،والارضالسمواتملكوتمنطالعماعجائب

حالإلىويرجعيستفقفلم،الكبرىربهآياتمنرأىوما،الأعلىالملأ

.الحرامبالمسجدوهوالاالبشرية

ولكنه،لفظهمقتضىعلىحقيقةواستيقاظهنومهيكونأن:ثالثووجه

قلوبهم.تنامولااعينهمتنام،حقالانبياءورؤيا،حاضروقلبهبجسدهأسري

عينيهتغميض:قال.هذامننحوإلىالإشاراتاصحاببعضمالوقد

تعالى.اللهعنالمحسوساتمنشيءيشغلهلئلا

هذافيلهكانتولعله،بالانبياءصلاتهوقتفييكونأنهذايصحولا

.حالاتالإسراء

.الاضطجاعمنالنائمهيئةعنهناهابالنوميعبرأنوهو:رابعووجه

ورئما"نائمأنا"بينا:همامعن،حميدبنعبدروايةفيقولهويقويه-468

.")3("مضطجع:قال

"في:قالوربماالحطيم"فينائمأنا"بينا:عنه،فذبةروايةوفي-946

مضطجعأ()4(.الحجر

)1(

)2(

)3(

)4(

."القصة":المطبوعفي

0المطبوعفيليس،""قوله

.()451برقمتقدم

صعصعة.بنمالكعنأنسحديثمن)3887(البخارياخرجه
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")1(واليقظانالنائم"بين:الأخرىالروايةفيوقوله-047

غالبا.النائمهيئةكانتلمابالنومهيئتهسمىفيكون

شقوذكر،النوممن:الزياداتهذهأن)51/ب(إلىبعضهموذهب

روايةمنهيإنما،الحديثهذافيالواقعةوجل][عزالربودنو،البطن

الأحاديثفيالبطنشقإذ؛روايتهمنمنكرةفهي،أنسعن،شريك

"قبل:الحديثفيقالولأنه)2(؛النبوةوقبلع!وصغرهفيكانإنماالصحيحة

فيوقعمايوهنكلهفهذا؛المبعثبعدكانبإجماعوالإسراء،"يبعثأن

لموأنه،غيرهعنرواهإنما"شه!لريقغيرمنبتنقدأنساأنمع،أنسرواية

مسلم:كتابوفي،صعصعةبنمالكعن:مرةفقال،!النبيمنيسمعه

.يحدثذرأبوكان:!رةوقال.الشكعلى،صعصعةبنمالكعنلعله

عنبهتحدثلمفعائشة)3(؛جسدهفقدما:عائشةقولوأما-471

تكنلمولعلها،يضبطمنسنفيولا،زوجهحينئذتكنلملأنها؛مشاهدة

أولفيكانالإسراءفإنكان؟متىالإسراءفيالخلافعلى،بعدولدت

عائشةوكانت،ونصفبعامالمبعثبعدوافقهومنالزهريقولعلىالإسلام

.اعوامثمانيةنحوبنتالهجرةفي

.بعامالهجرةقبل:وقيل.الهجرةقبللخمسالإسراءكان:قيلوقد

لخمس.إنهوالأشبه

ذلكتشاهدلمفاذا،غرضنامنليست[و]،تطوللذلكوالحجة

خبرعلىخبرهايرجحفلم،غيرهاعنبذلكحدثتأنهاعلىدل،عائشة

.وغيرهءهانىأمحديثفينصاوقعمماخلافهيقولوغيرها؛غيرها

الأخروالأحاديث،بالثابتعنهااللهرضيعائشةحديثفليسوأيضا

)2(

)3(

.()466برقمتقدم

.)334(برقمالمتقدمالحديثعلىتعليقناانظر.وبعدهاالنبوةقبلبل

.(045)برقمتقدم
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خديجة.فيهذكرتوما،ءهانىأمحديثنعنيلسنا[و]،أثبت

النبيبهايدخلولم."فقدت"ما:عائشةحديثفيرويفقدوأيضا

بالمدينة.إلا[ص!]

لإنكارها،بجسدهأنه.قولهاصحيحعليهيدكالذيبل؛يوفنههذاوكل

.تنكرهلممناماعندهاكان)1(ولو.عينرؤيالربهرؤياهتكونأن

فقد1]1:[النجم(رأىماالفؤادماكذب!الو:تعالىاللهقالفقد:قيلفإن

مشاهدةلا،ووحينومرؤياأنهعلىيدلوهنا،للقلبرآهما)52/ا(جعل

وحس.عين

أضاففقد]17:[النجم(طعئوماالبصرراخما!الو:تعالىقولهيقابله:قلنا

للبصر.الأمر

رأخ(مااتفؤادكذب!وما[تعالى]:قولهفيالتفسيرأهلقالوقد

رؤيتها.صدقبل،الحقيقةغيرالعينالقلبيوهملمأي]11:[النجم

عينه.رأتهماقلبهأنكرما:وقيل

فصل

فيها])2(السلفواختلافوجلعزلربه!ي!رؤيته[في

عائشة.فأنكرته؛فيهاالسلففاختلف-وعزجللرئه-][!ج!ارؤيتهوأما

عليه؛بقراءتيالحافظالملكعبدبنسراح:الحسينأبوأخبرنا-472

القاضيحدثناقالا:؛الفقيهعتاببناللهعبدوأبو،أبيحدثني:قال

بنقاسمبنثابتحدثنا،الصقليالفضلابوحدثنا:قالى،مغيثبنيونس

بنمحمودحدثنا:[قال]عليبناللهعبدحدثنا:قالا؛وجدهأبيهعن،ثابت

قالأنه،مسروقعن،عامرعن،خالدابيابنعن،وكيعحدثنا،ادم

)1(

)2(

."كانت":المطبوعفي

.عنديمنحاصرتينبينما
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قفلقد:فقالت؟رئهمحمارأىهل!المؤمنينأميا:عنها]الله[رضيلعائشة

رأىمحفداانحدثكمن:كذبفقدبهنحدثكمنثلاث.قلتمماشعرى

الأئصروهوألئطيفيذركوهوالأبضرلاتذر!هميو:قرأتثم،كذبفقدرئه

.(1)الحديثوذكر]301:الأنعام[الحبير(

.عنها]الله[رضيعائشةبقولجماعةفقال

أنه،هريرةأبيعنومثله،مسعودابنعنالمشهوروهو-473،474

فيرؤيتهوامتناعهذابإنكاروقال.عنهواختلف)2(.جبريلرأىإنما:[قال]

والمتكلمين.والفقهاء،المحدثينمنج!اعةالدنيا

بعييه)3(.راهانه-عنهمااللهرضي-عباسابنوعن-475

.)4(بقلبهراهأنه:عنهعطا!وروى-476

.()مرتينبفؤادهراه:عنه،العاليةابيوعن-477

عنهما]الله[رضيعباسابنإلىأرسلعمرابنأنإسحاقابنوذكر-478

نعم)6(.:فقالرئهبممحمارأىهل:يسأله

:وقال،طرقمنعنهذلكروي،بعينيهربهرأىأنهعنهوالأشهر-947

.)7(بالرؤيةومحمدا،بالخلةبراهيموإ،بالكلامموسىاختصن]تعالى[اللهإن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

منشعريقام:معناه(شعري)ق!)177/928(.ومسلم،)0738(البخاريأخرجه

أخطأ.:)كذب(.يقالأنينبغيمالاسمعتلكونيالفزع

مسلمأخرجههريرةأبيوقول.()174ومسلم،)4857(البخاريأخرجهمسعودابنقول

175().

اللهرضيعباسابنعن!)4716البخاريوروى.صحيحوإسناده.37(1/0)احمدأخرجه

جم!اللهرسولأريهاعينرؤياهي:قال(للناسفتنةإلاأرتيكائغالؤتاوماجعلنا):عنهما

به.أسريليلة

.284(/)176مسلمأخرجه

الرياحي.مهرانبنرفيع:هوالعاليةوأبو.285(/)176مسلمأخرجه

وضغفه.،والصفاتالأسماءفيوالبيهقيإسحاقابنرواه

في=عاصمأبيوابن-كثيرلابنوالنجمسورةتفسيرفيكما،النسائي-بروايات-أخرجه
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رءاهولقدهيرىماعك!أفتمرونإرأىمااتفؤادكذبمام!:]تعالىأقولهوحخته

.]11،13:النجمأ(أخرئنزلة

موسى،بينورؤيتهب()52/كلامهقسمتعالىاللهإن:قيل:الماورديقال

مرتين.موسىوكلمه،مرتينمحمدفرآهاع!ي!]ومحمد

كعب.عنالحكايةالشمزقنديالليثوابو،()1الرازيالفتحأبووحكى

فقال؛وكعمبعباسابناجتمع:قال،الحارثبناللهعبدوروى-048

كعبفكبر؛مرتينربهرأىقدمحمداان:فنقولهاشمبنونحنأما:عباسابن

وموسى؛مجمدبينوكلامهرؤيتهقسماللهان:وقال،الجبالجاوبطحتى

.)2(بقلبهمجمدورآه،موسىفكلمه

:قال؛الايةتفسيرفيعنه]اللهارضيذرأبيعن،شريأوروى-481

.رئه)3(اع!يو]النبيرأى

بنوربيع،القرظيكعببنمحمدعن،السمزقنديوحكى-482

أرهولى،بفوادي"رأيته:قالربك؟رأيتهل:سئلع!ي!النبيأن،أنس

")4(.بعيني

)1(

)2(

)3(

)4(

الأوسطفيوالطبراني،277(،)276رقمالتوحيدفيخزيمةوابن،(424،)436السنة

الطبرانيروايةوذكر.الذهبيووافقه،2/946(،)1/65الحاكموصححه،وغيره

أبيابنروى،العدنيعمربنحفصفيه":وقال)251(رقه!المجمعفيالهيثميئالحافظ

."وغيرهالنسائيضعفهوقد،الطهرانياللهعبدأبيعن،توثيقهحاتم

الأحمرالبحرفيغرقامات.محدث،مقرىء،ثقة،فقيه،إمام،أيوببنسليمهو

انظر.الثمانينعلىنيفقدوكانهـ(.)447سنةالحجمنعودهبعدجذةساحلعند

.17645/النبلاءأعلامسيرفيترجمته

وهذا"...كعباعباسابن"لقى:قالالشعبيعنمجالدطريقمن)3278(الترمذيأخرجه

سعيد.بنمجالدلضعفضعيفإسناد

ربهء!ي!اللهرسولرأى:بلفظ-كثيرلابنوالنجمسورةتفسيرفيكما-النسائياخرجه

.ببصرهيرهولم،بقلبه

النبي=أصحاببعضعنكعببنمحمدعنجريرابنوأخرجه،مرسلاحاثمأبيابنأخرجه
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"رأيت:قال؛جمطهس!النبيعن،معاذعن،يخامربنمالكوروى-83!ا

؟")1(الأعلىالملأيختصمفيممحمد!يا:فقال،كلمةوذكر...ربي

الحديث.

ربه.محمدرأىلقدباللهيحلفكان)3(الحسنأن)2(الرزاقعبدوحكى

عكرمة.عنالطلمنكي)4(عمرأبووحكاه

مسعود.ابنعنالمذهبهذاالمتكلمينبعضوحكى

ربه؟محمدرأىهل.هريرةأباسأل()مروانأن:إسحاقابنو!ى

نعم.:فقال

ابنبحديثأقولانا:قالأنه،حنبلبنأحمدعن،النقاشوحكى

أحمد.نفس:يعني،نفسهانقطعحتى-راهبعينهعباس

فيبرؤيتهالقولعنوجبن،بقلبهراه:حنبلبنأحمدقال:عمرأبووقال

.بالأبصارالدنيا

.يرهلمولا،راه:أقوللا:جبيربنسعيدوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(4)15المناهلموصولا/فذكره،...اللهرسوليا:قلنا:قالع!جو

سألت،صحيححسنحديث"هذا:وقال)3235(والترمذي،243()5/أحمدأخرجه

."....صحيححسنحديث:فقالالحديثهذاعن-البخاريأي-إسماعيلبنمحمد

فيالأولى"اختيار:سماهاالحديثهذاشرحفيمطبوعةرسالةالحنبليرجبابنوللحافظ

قيمة.فانهافلتراجع"الاعلىالملأاختصامحديثشرح

"المصثف"كتابله2(هـ.11)سنةالمتوفىالصنعانيهمامبنالرزاقعبدالحافظالإمامهو

الله.رحمهالاعظميالرحمنحبيبالعلامةبتحقيقمجلداعشرأحدفيطبع

التابعين.سيدالبصريهوالحسن

الطلمنكي.الأندلسيمحمدبنأحمدالأثري،الحافظالمحدثالمقرىءالإمامهو

فيترجمتهانظر)942(هـ.سنةالإمامهذاتوفي.المفقودبالأندل!مدينة)وطلمنكة(:

.17/566النبلاءأعلامسير

صحبة.لهيثبتلا:حجرابنقال)64(هـ.سنةاخرفيالخلافةولي،الحكمبنمروانهو

.()التقريب
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وابن،والحسن،وعكرمة،عباسابنعنالايةتأويلفياختلفوقد

:مسعودوابنالحسنوعن.بقلبهرآه:وعكرمةعباسابنعنفحكي؛مسعود

جبريل.رأى

.راه:قال!أنه،أبيهعن،حنبلبنأحمدبناللهعبدوحكى

:قال]1:[الانشراح!ذرك(لكأل!دنثرحميو:][تعالىقولهفيعطاءابنوعن

.للكلامموسىصدروشرح،للرؤيةصدرهشرح

وجماعة]عنهالله[رضيالاشعري)1(إسماعيلبنعلي،الحسنأبووقال!

أوتيهاآيةكل:وقال!،)2(رأسهوعينيببصره][تعالىاللهرأىإنه:أصحابهمن

بينهممنوخص،نبينامثلهاأوتيفقدالسلامعليهم)53/أ(الانبياءمننبي

الرؤية.بتفضيل

جائزولكنه؛واضحدليلعليهليس:وقال!،هذافيمشايخنابعضووقف

.يكونأن

جائزةالدنيافيتعالىرؤيتهأن،فيهامتراءلاالذيوالحق:المؤلفقال!

يحيلها.ماالعقلفيوليس،عقلا

نأومحال!.لها-السلامعليه-موسىسؤال!الدنيافيجوازهاعلىوالدليل

غيرجائزاإلايسأل!لمبل؛عليهيجوزلاومااللهعلىيجوزمانبييجهل

الله،علمهمنإلايعلمهلاالذيالغيبمنومشاهدتهوقوعهولكن،مستحيل

تطيق،لن:أي143]؛:[الاعراف(ترلنىلن)[تعالى]:اللهلهفقال!

وأثبت،موسىبنيةمنأقوىهوممامثالا)3(لهضربثم؛رؤيتيتحتملولا

الجبل0وهو

)1(

)2(

)3(

إماموهو،الفهموقوةالذكاءفيعجباالحسنأبووكان.الأشعريموسىأبيإلىنسبة

سنةببغدادمات.أهلهعلىيردوأخذ،منهوتبرأ،كرههثم،معتزلياكان.المتكلمين

.1585/النبلاءأعلامسيرانظر0)324(

.2101/السيرةفيكثيرابنحكاه/فتاويهفيالنوويالثيخواختاره

"مثلأ".:المطبوعفي
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الجملة؛علىجوازهافيهبلالدنيا؛فيرؤيتهيحيلمافيهليسهذاوكل

فرؤيتهموجودكلإذ؛امتناعهاولااستحالتهاعلىقاطعدليلالشرعفيوليس

مستحيلة.غيرجائزة

الأبضر(لاتذر!ها]:أتعالىبقولهمنعهاعلىاستدكلمنحجةولا

قالمنقوليقتضيليسوإذ،الايةفيالتأويلاتلاختلاف؛]301:الافعاما

الاستحالة.الدنيافي

علىاستحالتهاوعدمالرؤيةجوازعلىنفسهاالايةبهذهبعضهماستدكوقد

الجملة.

تحيطلاالائقحر(لأتذر!ها:وقيل.الكقارأبصارتدركهلا:قيلوقد

يدركهوإنما،الأبصارتدركهلا:قيلوقد.عباسابنقولوهو،به

.المبصرون

استحالتها.ولاالرؤيةمنعتقتضيلاالتأويلاتهذهوكل

143].:الاعراف1(ترلنىلن)]:أتعالىبقولهلهمحخةلاوكذلك

علىليستولانها؛قدمناهلما143].:الاعراف1(اقثتبت):وقوله

تأويل.هوانما،الدنيافيترانيلن:معناها:قالمنلأناو]؛العموم

وحيث؛موسىحقفيجاءتوإنما،الامتناعنصفيهليس)1(وأيضأ

سبيل.إليهللقطعفليس،الاحتمالاتوتتسلطالتأويلاتتتطرق

لي.تقدرهلمماسؤاليمن:إي.تبتإفث():وقوله

نأيطيقأنلبشرليسأي:ترلنى(لن):قولهفي)2(الهذليبكرأبوقالوقد

.ماتاليئنظرمن)53/ب(وإنه،الدنيافياليئينظر

الدنيافيتعالىرؤيتهان:معناهماوالمتأخرينالسلفلبعضرايتوقد

)1(

)2(

"."فليس:المطبوعفي

متروك،أخباري:التقريبفيالحافظقال.روح:وقيل،اللهعبدبنسلمىاسمه

وفروعه.الكمالتهذيبانظر(هـ.)167سنةمات.الحديث
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للافاتغرضامتغيرةوكويها،وقواهم،الدنياأهلتركيبلضعف،ممتنعة

تركيباوركبواالاخرةفيكانفإذا؛الرؤيةعلىقو!لهميكنفلم،والفناء

علىبهاقوواوقلوبهمأبصارهمأنواروأتم،باقيةثابتةقوىورزقوا،اخر

الرؤية.

لانه؛الدنيافييرلم:قال؛اللهرحمهأنسبنلمالكهذانحورأيتوقد

رئيباقيةأبصاراورزقواالاخرةفيكانفإذا؛بالفانيالباقييرىولا،باق

بالباقي.الباقي

ضعفحيثمنالاالاستحالةعلىدليلفيهوليس،مليححسنكلالموهذا

الرؤيةأعباءحملعلىوأقدره،عبادهمنشاءمنتعالىاللهقوىفإذا؛القدرة

حقه.فيتمتنعلم

،والسلامالصلاةعليهماومحمدموسىبصرقوةفيذكرماتقدموقد

والله.)1(رأياهماورؤية،أدركاهمالإدراكمنحاهاإلهيةبقوةإدراكهماونفوذ

أعلم.

نإ:معناهما-الايتينعنأجوبتهأثناءفي-بكر)2(أبوالقاضيذكروقد

فصارربهرأىالجبلوإن،صعقاخرفلذلك؛اللهرأى-السلام-عليهموسى

إلىأنظزولبهن):قولهمن-.أعلموالله-ذلكواستنبط.لهاللهخلقهبادراكدكا

.]341:الاعراف[(لرلنىفسو!م!انواشتقرفانأتجبل

!عقأ(موسىوخرد!اجعلإلقجبلربهتجكفلما):قالثم

ا].43:[الأعراف

.القولهذاعلى،راهحتىلهظهورههوللجبلوتجليه

)1(

)2(

.بعدهوما)97(رقمبالحديثذلكتقدم

بسيفالملقبهو:المالكيةطبقاتفيالمصنفعنهقال.الباقلانيبنالطيببنمحمدهو

انتهتوإليه،الحسنأبيوطريق،الحديثأهللسانعلىالمتكلم،الامةولسان،السنة

اعتقادهيجبفيماالإنصاف:اثارهمن4(هـ.)30سنةتوفي"...وقتهفيالمالكيةرئاسة

الله.رحمهالكوثريزاهدمحمدالعلامةبتحقيقمطبوع.بهالجهليجوزولا
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صعقالماتذلكولولا،تجلىحتىبالجبلشغله:محمدبنجعفروقال

إفاقة.بلا

.رآهموسىأنعلىيدلهذاوقوله

مناستدللهالجبلوبرؤية،راهأنه""الجبلفيالمفسرينلبعضوقعوقد

الجواز.علىدليلاجعلهإذ؛لهنبينامحمدبرؤيةقال

بالمنع.نصالاياتفيليمسإذ؛الجوازفيمريةولا

أيضاقاطعفيهفليس،بعينهراهبأنهوالقول،[ع!ي!]لنبيناوجوبهوأما

والاحتمال،ماثورفيهماوالتنازع""النجمآيتيعلىفيهالمعؤلإذ؛نصولا

بذلك.!النبيعنمتواتر)54/أ(قاطعاثرولا،ممكنلهما

؛!النبيإلىيسندهلماعتقادهعنخبو)1(عباسابنوحديث-484

مضمنه.باعتقادالعملفيجب

)2(.الايةتفسيرفيذرأبيحديثومثله-485

.)3(والمتنالإسنادمضطربوهو،للتأويلمحتملمعاذوحديث-486

أنى"نور:فروي.مشكلمحتملمختلفالآخرذرأبيوحديث-487

.(")4؟أراه

.(")أراه"نوراني:رويانهشيوخنابعضوحكى

يمكنوليس،)6(نورا""رأيت:فقال،سألته:الآخرحديثه-وفي488

)1(

)2(

)س!(

)4(

)5(

)6(

.()475برقمتقدمعباسابنحديث

.(481)برقمتقدم

صحيح.حديثوهو()483برقمتقدم

؟أراهفكيف،النورحجابه:ومعناه.(192/)178مسلمأخرجه

،نورارأيت:قولهعليهيدلالأولوالصحيح،تصحيفهذا...":الأصلهامشعلى

."تثبتلمالرواية"هذه؟"المعلم"إكمالفيالمصنفوقال.النور"حجابه:وقوله

ذر.أبيحديثمن292(/)178مسلمأخرجه
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فهونورا""رأيت:الصحيحكانفان؛الرؤيةصحةعلىمنهابواحدالاحتجاج

الله.رؤيةعنوحجبهمنعهنورارأىوإنما؛اللهيرلمأنهأخبرقد

النورحجابمعأراهكيف:أي؟"أراهأنى"نور:قولهيرجعهذاوإلى

للبصر؟المغشي

.النور")1("حجابه:الاخرالحديثفيمامثلوهذا-948

مرتين"بقلبيرأيتهوإنما)2(،بعينيأره"لم:[الاخر]الحديثوفي-094

فيالذيالإدراكخلقعلىقادروالله،8]:[النجم()3("فندكدناثئم!و:وتلا

.غيرهإلهلا،شاءكيفأو)4(،القلبفيالبصر

ذإ؛إليهالمصيرووجباعتقدالبابفيبيننصحديثوردفإن

تعالى.الموفقوالله،يردهقطعيمانعولا،فيهاستحالةلا

فصل

ع!ي!مناجاتهمنالاسراءقضةفيوردما[في

(معه])وكلامهتعالئلله

فاؤحئم!:بقولهمعهوكلامهتعالىللهمناجاتهمنالقصةهذهفيوردماوأما

المفسرينفأكثر،الاحاديثتضفنتهماإلى]01:[النجم(أوحىماعتدإك

إلا،ع!ي!محمدإلىوجبريل،جبريلإلىوجل][عزاللهالموحيأنعلى

بلاإليهأوحى:قال،الصادقمحمدبنجعفرعنفذكر؛منهمشذوذا

محمداأن،المتكلمينبعضذهبهذاوإلى؛الواسطيعنونحوه،واسطة

.الإسراءفيربهكلمع!ي!

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.الأشعريموسىأبيحديثمن()917مسلمأخرجه

.""ولكن:المطبوعفي

ضعيف.وإسناده.بم!النبيأصحاببعضعنكعببنمحمدحديثمنجريرابنرواه

.المطبوعمنوالمثبت،"أي":الاصلفي

.عنديمنحاصرتينبينما
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وأنكره؛عباسوابنمسعودابنعنوحكوه،الأشعريعنوحكي

.آخرون

في!عنه،الإسراءقصةفي،عباسابنعن،النقاشوذكر-194

الأصواتوانقطعت،جبريل"فارقني:قال.8]:[النجم(فندكدنا!الو:قوله

.(")1ادن،ادن!محمدياروعكليهدأ:يقولوهوربيكلامفسمعت،عني

منه)2(.نحوالإسراءفيأنسحديثوفي-294

لااالئهيكلمهانلبشركانوما!!الو:تعالىبقولهب()54/هذافياحتجواوقد

؛]15:[الشورى(يشآماءبإذنهفي!وحىرسولالرسلأؤجمابورآيمنأؤوخيا

الملائكةوبإرسال؛موسىكتكليمحجابوراءمن:أقسامثلاثةهي:فقالوا

منيبقولم"وحيا":قوله:الثالث!.نبيناأحوالوأكثرالأنبياءجميعكحال

--)3(

.المشاهدةمعالمشافهةإلاالكلامصورلعسيم

واسطة.دونالنبيقلبفييلقيهماهو-هنا-الوحي:قيلوقد

هوما،الإسراءحديثفيعليعن،البزاربكرأبوذكروقد-394

الله:الملك"فقال:فيهفذكر:الايةمناللهلكلام!ج!النبيسماعفيأوضح

أنا،أكبرأنا،عبديصدق:الحجابوراصمنليفقيل.أكبرالله.أكبر

.ذلك)4(مثلالأذانكلماتسائرفيوقال.أكبر"

)1(

)2(

)3(

)4(

مندنا،الربهو:عنهروايةوفي،حاتمأبي"ابن)423(:المناهلفيالسيوطيقال

.()594برقمالمصنفوسيعيده.(484/)13الفتحوانظر.جرير"ابن.محمد

،العزةرب،الجبار"ودنا:وفيه)433(برقمأنسعننمرأبيبنشريكحديثتفدم

قال.)694(برقماللفظهذاوسيأتي."..أدنىاوقوسينقابمنهكانحتى،فتدلى

للجبارالتدلينسبةمنالروايةهذهفيوقعالذيإن-:13/484-الفتحفيكما-الخطابي

ومنمنهمتقدممن،التفسيروأهل،والعلماء،السلفلعامةمخالف،وجلعز

هذهفيهيذكرفلم،شريكطريقغيرمنأنسعنالحديثهذارويوقد:قال....تأخر

."شريكجهةمنصادرةأنهاالظنيقويمماوذلك،الشنيعةالألفاظ

.المطبوعفيتردلم،"صور"كلمة

.(4)94برقمتقدم
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يشبهه،مامعهذابعدالفصلفيالحديثينهذينمشكلفيالكلامويجيء

منه.البابمنفصلأولوفي

ممتنعغيرجائز،انبيائهمناختصهومن،ع!ي!لمحمد[تعالى]اللهوكلام

عليه،احتملخبرذلكفيصحفان،يمنعهقاطعالشزعفيوردولا،عقلا

وأكده،الكتابفيذلكنصن،بهمقطوعحقكائنلموسىتعالىوكلامه

الحقيقة.علىدلالةبالمصدر

بسببالسابعةالسماءفي:الحديثفيوردماعلىمكانهورفع-494

صريفوسمع،مستوىبلغحتىكلههذافوقمحمداورفع)1(.كلامه

منفسبحان؟الكلامسماعيبعدأوهذاحقفييستحيلفكيف)2(؛الاقلام

.!درجاتبعضفوقبعضهموجعل،شاءبماشاءمنخص

فصل

الإسراء])3(ليلةوالقربالدنؤمنوردما[في

قولهمنوالقزبالدنؤمن:الايةوظاهرالإسراءحديثفيوردماوأما

المفسرينفأكثر.]8،9:لنجما[(أدقىأؤقؤستنقابف!ن!فندكدنا):لىتعا

مختمقاو،السلامعليهماوجبريلمحمدبينمامنقسموالتدليالدنوان

المنتهى.سدرةمنأو،الاخرمنبأحدهما

ربه.منفتدلىدنا،محمدهو:عباسابنوقال:الرازيقال

بمعنىهما:وقيل.القربفيزاد:وتدئى.قربدنا:معنى:وقيل

الربهو:عباسابنعن،والماوردفيمكيوحكىأ()55/قرب:اي.واحد

وحكمه.أمره:أ!؛إليهفتدئى،!ومحمدمندنا

)1(

)2(

)3(

أنس.عنشريلخحديثمن(4)46برقمتقدم

.()438برقمذلكتقدم

.عنديمنحاصرتينبينما
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فمدك()،!محمدعبدهمن)دنا(:قال!،الحسنعنالنقالشوحكى

وعظمته.قدرتهمنيريهأنشاءمافاراه،منهفقرب

)1(الرفرفتدلىومؤخر:مقدمهو:عباسابنوقال!قال!:-594

ربه.منفدنارفعثم،عليهفجلس،المعراحليلة!لمحمد

اعرربيكلاموسمعت،الأصواتعنيوانقطعت،جبريل"فارقني:قال!

)2([
وجل

ودناالمنتهىسدرةالىجبريلبي"عرج:الصحيحفيأنسوعن-694

بمااليهفأوحى،أدنىأوقوسينقابمنهكانحتىفتدلئ،العرةربالجبار

.الإسراء)3(حديثوذكر"...صلاةخمسينإليهوأوحى،شاء

قوسين.(قاب)فكان،رئهمندنا،محمدهو:كعب)4(بنمحمدوعن

قوسين.كقابمنهكانحتىمنهربهأدناه:محمدبنجعفروقال!:قال!

.بالحدودالعبادومن،لهحدلااللهمنوالدنو:محمدبنجعفروقال!

عنجبريلحجبكيفترىألا،الدنوعنالكيفيةانقطعت:أيضاوقال!

بسكونفتدلى،والإيمانالمعرفةمنقلبهأودعماإلى[مج!]محمدودنا،دنوه

.والارتيابالشكقلبهعنوزال!،أدناهماإلىقلبه

هنا--والقربالدنوإضافةمنوقعماأناعلم:اللهرحم!المؤلفقال!

عنذكرناهكمابل؛مدىقزبولا،مكانبدنؤفليس،اللهإلىأو،اللهمن

إبانةمنهوقربهربهمنامج!]النبيدنؤوإنما،حدبدنوليس:الصادقجعفر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ية.النهانظرا.البساط:الرفرف

.()194برقمتقدم

الحديثعندالخطابيعننقلناهماوانظر.أنسعنشريكحديثمن)433(برقمتقدم

قوسين.قدر:(قوسين)قاب.()294برقمالمتقدم

ذلك/قبل)012(هـوقيلسنةمات.عالم،ثقة،تابعي،القرظيكعببنمحمدهو

.()التقريب

."كقاب":المطبوعفي
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غيبهأسرارومشاهدة،معرفتهأنواروإشراف،رتبتهوتشريف،منزلتهعظيم

.وإكرام،وبسط،وتأنيسمبرةلهتعالىاللهومن،وقدرته

علىالدنيا")1(سماءالىربئا"ينزل:قولهفييتأول!مافيهويتأؤل!-794

.وإحسانوقبول!،وإجمال!إفضال!نزول!:الوجوهأحد

دناكلمابل،مسافةثمجعل،دنابنفسهأنهتوهممن:الواسطيقال!

للحقدنولاإذ؛حقيقتهدركعن:يعني،بعداتدلىالحقمنبنفسه)55/ب(

بعد.ولا

إلىلا،تعالىاللهإلىعائداالضميرجعلفمن(أددنأؤقوشتنقاب):وقوله

)2(واتضاح،المحلولطف،القربنهايةعنعبارةكانهذاعلىجبريل

الرغبة،إجابةعنوعبارة،ع!محمدمنالحقيقةعلىوالإشراف،المعرفة

له.اللهمنوالمرتبةالمنزل!)3(وإنافة،التحفيوإظهار،المطالبوقضاء

منهتقربتشبرامنيتقزب"من:قولهفييتأول!مافيهويتأول!-894

وإتيان،والقبول!بالإجابةقزلب")4(هرولةأتيتهيمشيأتانيومن،ذراعا

المأمول!.وتعجيلبالإحسان

فصل

الكرامةبخصوصالقيامة(يوم)تفضيلهذكرفي

)7(؛الحسينوأبو،الفضلأبوحدثنا:عليأبوالقاضيقال)6(-994

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

.هريرةأبيحديثمن)758(ومسلم،(11)45البخاريأخرجه

لما.وإيضاح":المطبوعفي

ورفع.علاءإ:فةناإ

ورواه،هريرةأبيحديثمن)2675(ومسلم،74()50البخاريرواه.قدسيحديث

.ذرأبيحديثمن()2687ومسلم؛أن!حديثمن)7536(البخاوي

"في".:المطبوعفي

."حدثنا":المطبوعفي

.المطبوعمنوالمثبت؛"الحسن"أبو:الاصلفي
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حدثنا،محبوبابنحدثنا،ال!نجيحدثنا)1(،يعلىأبوحدثنا:قالا

عن،حرببنالسلامعبدحدثنا،الكوفييزيدبنالحسينحدثنا،الترمذي

قال:قالعنه]:الله[رضيأنسعن،انسبنالربيععن،ليث

وائا،وفدوااذاوأناخطيبهم،بعثوااذاخروجاالناساول"أنا:!ي!اللهرسول

رئيعلىادمولدأكرموأنا،بيديالحمدلواءأيسوا؛اذامبشرهم

فخر")2(.ولا

الحديث:هذالفظفي،أنسبنالربيععن،زحرابنروايةوفي-005

اذاخطيبهموأنا،وفدوااذاقائدهموانا،بعثوااذاخروجاالناسأول"أنا

،بيديالكرملواء؛ابلسوااذامبشرهموأنا،حبسوااذاشفيعهموأنا،أنصتوا

لؤلؤكأنهمخاد!ألفعليئويطوففخر؛ولاربيعلىآدمولدأكرموأنا

.!)3)

.د"

ثم،الجئةحللمنحفة"وأكسى:عنه]الله[رضيهريرةأبيوعن-105

.")4(غيريالمقامذلكيقومالخلائقمنأحدليسالعرشيمينعنأقوم

يومادمولدسيد"أنا:!ي!اللهرسولقال:قالسعيد؛أبيوعن-205

الا،سواهفمنآدم،يومئذنبيوما،فخرولاالحمدلواءوبيدي،القيامة

.(فخر"(ولاالأرضعنهتنسومنأولوأنا؛لوائيتحت

)1(

)2(

)3(

)4(

اثباتها.والصواب.المطبوعفيتردلم"حدثنا":كلمة

والدارمي،)3624(البغويأيضاواخرجه)0361(.الترمذيطريقمنالمصنفأسنده

.)388(برقممنهفقرةوتقدمت."غريبحسنحديث"هذا:الترمذيوقال.1/26-27

سكتوا)أبلسو(:.السابقةالروايةوانظر)425(.المناهل/الدلائلفينعيمأبورواه

حجتهم.وانقطعت

برقمالآتيةالروايةوانظر"غريبحسنحديث"هذا:وقال)3611(الترمذيأخرجه

.)305(

"وهذا:الترمذيقال:وغيره،()8043ماجهوابن،3615(،)3148الترمذيأخرجه

برقموسيأتي.)3926(الصغيرالجامعفيالسيوطيلحسنهورمز،"صحيححسنحديث

585(،.)1915
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القيامة،يومادمولدسيد"أنا:)56/أ(ع!ي!عنه،هريرةأبيوعن-305

.(")1مشفعوأول،شافعوأول،القبرعنهينشقمنوأول

القيامةيومالحمدلواءحامل"أنا:عنهما]اللهارضيعباسابنوعن-405

يحركمنأولوأنافخر؛ولا،مشفعوأول،شافعأولو[أنا]،فخرولا

وأنافخر؛ولا)3(،المؤمنينفقراءمعيفيدخلهاليفينهتح،الجنة)2(حلقة

.فخر")4(ولا،والاخرينالأولينأكرم

الناسأكثروأنا،الجنةفييشفعالناسأول"أنا:أنسوعن-505

تبعا")5(.

يومالناسسيد"أنا:!ي!النبيقالعنه]اللهارضيأنسوعن-605

حديثوذكر)7("والاخرينالأوليناللهيجمعذلك؟بم)6(وتدرون؛القيامة

الشفاعة.

أكونأن)8("أطمع:قال!ي!أنهعنه]اللهارضيهريرةأبيوعن-705

.")9(القيامةيومأجراالأنبياءأعظم

يومفيكموعيسىابراهيميكونأنترضون"أما:اخرحديثوفي-805

دعوتيأنت:فيقولابراهيمأما؛القيامةيومأمتيفي"انهما:قالثم؟"القيامة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.)2278(مسلمأخرجه

.""حلق:الأصولوجامعوالترمذيالمطبوعفي

."....فقراءومعي"فأدخلها:المطبوعفي

.5()46برقممطولأالمصنفوسيورده،)938(برقمتخريجهتقدم

.(1)69مسلمأخرجه

مسلم.وصحيحالمطبوعمنوالمثبت،""لم:الأصلفي

رواهأن!وحديث.هريرةأبيحديثمن)491(ومسلم،)4712(البخارياخرجه

بموتدرون،القيامةيومالناسسيدأنا":ك!يدقولهبدون(1)39ومسلم،(4)476البخاري

.؟"ذلك

.المطبوعفيتردلم،أن"":كلمة

يخرجه.ولم(431)المناهلفيالسيوطيذكره
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أمهاتهم،علاتبنوإخو!فالأنبياءعيسىوأما.امتكمنفاجعلني،وذزيتي

.")1(بهالناسأولئوأنا،نبيوبينهبينيليسأخيعيسىوان؛شتى

القيامة.ويوم،الدنيافيسيدهمهو:"القيامةيومالناسسيد"أنا:)2(قوله

فيالناسإليهلجاإذ؛غيرهدونوالشفاعةبالسؤددفيهلانفراده!وأشارولكن

.سواهيجدوافلم،ذلك

منفرداسيداحينئذفكان؛حوائجهمفيإليهالناسيلجأالذيهو:والسيد

ألمذلمنمالو:تعالىقال!كما؛ادعاهولا،ذلكفيأحايزاحمهلم،البشر.0-

.]61:[غافرألقهار(أتؤصدلهأتعؤم

دعوىانقطعتالآخرةفيلكن،والآخرةالدنيافيتعالىلهوالملك

الدنيا.فيلذلكالمذعي

فيسيدهمفكان؛الشفاعةفيالناسجميع[!لمحهسص]محمدإلىلجأوكذلك

.دعوىدونالأخرى

الجنةباب"آتي:!يواللهرسول!قال!:قال!]عنهالله[رضيأنسوعن-905

بك:فيقول.محمد:فأقولأنت؟من:الخازنفيقول،فأستفتح،القيامةيوم

")3(.قبلكلاحدأفتحلاأمرت

"حوضي:(ب)56/!ي!اللهرسول!قال![قال!]:عمروبناللهعبدوعن-015

منأطيبوريحه،الورقمنأبيضوماؤه،سواءوزواياه،شهممسيرة

.أبدا")4(يظمالممنهشربمن؛السماءكنجومكيزانه[و]،المسك

)1(

)2(

)3(

)4(

داودوأبو،)2365(ومسلم،)3443(البخاريأخرجهالسلامعليهبعيسىيتعلقما

شتى.وأمهات،واحدلابالإخوةهم:(علاتأبناء).هريرةأبيحديثمن(4)675

.المطبوعمنوالمثبت،""وقال:الاصلفي

.(1)79مسلمأخرجه

سواء(:)زواياه)8601(.برقموسيأتي،)2922(ومسلم،)9657(البخاريأخرجه

أنيته.:()كيزانه.الفضة:()الورق.كعرضهطوله

026



فيهيشخب،أيلةالىعمانبينما"طوله:وقال؛نحوهذرأبيوعن-151

.")1(الجنةمنميزابان

.")2(ورقمنوالاخر،ذهبمن"أحدهما:وقال؛مثلهثوبانوعن-215

.وصنعاء")3(المدينةبين"كما:وهببنحارثةروايةوفي-135

.وصنعاء")4("أيلة:أنسوعن-415

.(الأسود")والحجرالكوفةبين"كما:عمرابنوعن-155

وجابو،،أنس!:أيضاالحوضحديثوروى-542وحتى516

الخزاعي،وهببنوحارثة،عامربنوعقبة،عمروابن،وسمرة

أمامة،وأبو،اليمانبنوحذيفة،الاسلميبززةوأبو،والمستورد

سعد،بنوسهل،زيدبناللهوعبد،مسعودوابن،أرقمبنوزيد

)6(،بريدةوابن،الخطاببنوعمر،بكروأبو،جبلةبنوسويد

،والبراء،هريرةوأبوالضنابحي،وعبدالله،الخدريسعيدوأبو

،قيس)7(بنتوخولة،بكرةوأبو،بكرأبيابنتاوأسماءوعائشة،وجندب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

وهو،العينبضم471()11/الفتحفيالحافظضبطها)عمان(.023()0مسلمأخرجه

.الأردنفياليومالعقبةمدينةهي)أيلة(:.العربجزيرةفيالمعروفعمانإقليح!

.ويجرييسيل:)يشخب(

فضة.:)ورق(.23(10)مسلمأخرجه

.(5)13ومسلم،1965()البخاريأخرجه

العقبةمدينة:()أيلة.مرفوعاأنسحديثمن)3023(ومسلم،0658()البخاريأخرجه

.الأردنفي

)6577(البخاريروايةوفى)2445(.الحديثعقبتعليقاالترمذيذكرهاالروايةهذه

."وأذرحجرباءبين"كما:2(2)99ومسلم

.المطبوعمنوالمثبت؛"بردة"وابن:الاصلفي

بنجابروسماه023()5مسلمرواهجابروحديث.51()4برقمتخريجهتقدمأنسحديث

الفتحفيالحافظإسنادهوصحح،اللهعبدبنجابرحديثمنوالبزارأحمدوأخرجه،سمرة

".غريبحديث"هذا:وقال)2443(الترمذيرواهجندببنسمرةوحديث.1/1946

الجهني=عامربنعقبةوحديث.)9922(ومسلم،)6577(البخاريرواهعمرابنوحديث
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)513(.برقمتقدموهببنحارثةوحديث)6922(.ومسلم،)0965(البخاريرواه

برزةأبيوحديث)8922(.ومسلم،)2965(البخاريرواهشذادبنالمستوردوحديث

وحديث.26(00)الظممانمواردفيتخريجهواستوفيناوغيره4424/أحمدرواهالاسلمي

أحمدرواهعجلانبنصدفي:الباهليأمامةأبيوحديث)248(.مسلمرواهحذيفة

أرقمبنزيدوحديث.)2026(الظمانمواردفيتخريجهواستوفيناوغيره5025-251/

،)6576(البخاريرواهمسعودابنوحديث.صحيحوإسنادهوغيره()4746داودأبورواه

)6101(.ومسلم،)0433(البخاريرواهزيدبناللهعبدوحديث،)7922(ومسلم

جبلةبنسويدوحديث،0922()ومسلم،)6583(البخاريرواهسعدبنسهلوحديث

الحافظقال."الشاميين"مسندفيالدمشقيزرعةأبيإلى)445(المناهلفيالسيوطيعزاه

رواهالصديقبكرأبيوحديث."مرسلحديثهبأنحاتمأبيابن"وجزم:11/468الفتحفي

وسيورده)9258(.الظمانمواردفيتخريجهواستوفينا)56(يعلىوأبو)3465(البزار

برقمالسنةفيعاصمأبيابنأخرجهالخطاببنعمروحديث)583(.برقمالمصنف

صحيح.حديثوهو74()4

ابنقال07(0)السنةفيعاصمأبيوابن،4374/احمدأخرجهبريدةبناللهعبدوحديث

المجمعفيقال...أرقمبنزيدإلىفأرسلالحوضفيزيادبناللهعبيدشك:بريدة

فيحديثاأوردفقد0/1366الزوائدمجمعوانظر."الصحيحرجال"ورجاله:0/1361

ومسلم،)6584(البخاريأخرجهالخدريوحديث.الحصيببنبريدةعنالحوض

أبيوابن،493()4ماجهوابن،4934/أحمدرواهالضنابحياللهعبدوحديث.1922()

مصباحفيالبوصيريوصححه.الأحمسيالصنابححديثمن)973(السنةفيعاصم

هوإنما،اسمهفيعياض"غلط:وقال11/468الفتحفيحجرابنوالحافظ،الزجاجة

وحديث.(2)47ومسلم،)6585(البخاريرواههريرةأبيوحديث.الأعسر"بنالضنابح

فيالطبراني"رواه:وقال01/367المجمعفيالهيثميالحافظذكرهعازببنالبراء

رواهالبجلياللهعبدبنجندبوحديث".ضعيفوهووكيعبنسفيانوفيهالأوسط

وحديث،)4922(مسلمرواهعائشةوحديث)9228(.ومسلم،)9658(البخاري

الحارثبننفيع:بكرةأبيوحديث)3922(.ومسلم،)3955(البخاريرواهأسماء

صحيح.حديثوهووغيره)765(السنةفيعاصمأبيوابن،548،05/أحمدأخرجه

وقال41(.0)6/وأحمد،)507(السنةفيعاصمأبيابنرواهقيسبنتخولةوحديث

ورجال...باختصارالطبرانيورواه،أحمد"رواه:0/1361المجمعفيالهيثميالحافظ

".الصحيحرجالأحمد
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.(1)هموغير

فصل

والخلةبالمحبةتفضيلهفي

المسلمينألسنةعلى--!ي!اواختص،الصحيحةالأخبار)2(بذلكجاءت

الله.بحبيب

بنتكريمةعن،وغيرهالخطيبابراهيمبنالقاسمابواخبرنا-543

سماعأالحافظمحمدبنحسينوحدثنا)ج()4(الهيثمابوحدثنا،محمد)3(

الهيثم،ابوحدثنا،أحمدبنعبدحدثنا،الوليدابوالقاضيحدثنا،عليه

حدثنا،اسماعيلبنمحمدحدثنا،يوسفبنمحمد:اللهعبدابوحدثنا

عن،النضرأبوحدثنا،فلئححدثنا،عامرأبوحدثنا،محمدبنعبدالله

)5(وه
متخذاكنت"لو:قالأنه،لمج!ي!النبيعن،سعيدأبيعن،سعيدبنبسر

.بكر")6(أبالاتخذت-ربئيغير-خليلأ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.")7(اللهخليلصاحبكم"وان:آخرحديثوفي-445

روايةإلىوصلهاالمتاخرينبعضأن"وبلغني:11/946الفتحفيالحافظقال،كثيروهم

.صحابيأ"ثمانين

.)الآثار!:المطبوعفي

فاضلةمحدثة.المروزيةمحمدبنأحمدبنتكريمةوهي.أحمد"بنت"كريمة:المطبوعفي

.النساءأعلامفيترجمتهاانظر(هـ.)463سنةبمكةتوفيت،ونباهةفهمذات

للقاضيفيكونالسند،فيتحويلأوتعنيسهوأ.ساقطةولعلها.المطبوعفيتردلم"ح"

الحافظ.محمدبنوحسين،إبراهيمبنإبوالقاسم:هماشيخانالسندهذافيعياض

.المطبوعمنوالمثبت.تصحيفوهو،9)بشر:الأصلفي

مسلمأيضاوأخرجه،)13654البخاريإسماعيلمحمدبنطريقمنالمصنفأسنده

.)2382(

أبيابنحديثمن)9365(والترمذي،مسعودابنحديثمن)2383/7(مسلمأخرجه

أبيه.عنالمعلئ
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خليلا")1(.صاحبكماللهاتخذ"وقد:مسعودبناللهعبدطريقومن-545

ينتظرونه؛ع!النبيئأصحابمنناسجلس:قالى،عباسابنوعن-546

فقالى،حديثهمفسمع؛يتذاكرونسمعهممنهمدناإذاحتىفخرح:قالى

خليلا)2(.خلقهمنإبراهيماتخذاللهإن!عجبا:بعضهم

تكليما.اللهكلمهأ()57/موسىكلاممنبأعجبماذا:اخروقال

وروحه.اللهكلمةفعيسى:آخروقالى

الله.اصطفاهآدم[و]:اخروقال

[تعالى]اللهأن؛وعجبكمكلامكمسمعت"قد:وقالى،فسلمعليهمفخرح

وعيسى؛كذلكوهو،اللهنجيئوموسى؛كذلكوهو،خليلاابراهيماتخذ

اللهحبيبوأناألا؛كذلكوهو،اللهاصطفاهوآدم؛كذلكوهو،اللهروح

وأولشافعأولوأنا؛)3(فخرولاالقيامةيومالحمدلواءحاملوأنا؛فخرولا

ومعيفيدخلنيهالياللهفيفتحالجنةحلقيحركمنأولوأنا،فخرولامشفع

.فخر")4(ولا،والاخرينالأولينأكرموأنا؛فخرولا،المؤمنينفقراء

!ص:لنبيهتعالىاللهقولىمن-عنهالله-رضيهريرةابيحديثوفي-547

.")6(الرحمنحبيب(أيسب):التوراةفيمكتولثفهو،خليلااتخذتكاني"

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.3()2383/مسلمأخرجه

.خليلا"إبراهيماتخذ،خليلاخلقهمناتخذالله"إن:المطبوعفي

.المطبوعفييردلم،فخر"ولاالقيامةيومالحمدلواءحامل"وأنا:قوله

.5(40،)938برقمتقدم

بخطالمبيضةالأمطرةفيوقعهكذا،الرحمنحبيب:"ألسب:نصهماالأصلهامشوفي

وعلى.منصور"الإمامنسخةحاشية.سريانيةوأظنها،كذلكونقلت،مبهمة،الم!حنف

المثناةوضم،السينوسكونالهمزةبفتح:قيل،ألستالاصطفا:"لفظ:أيضاالهامش

انتهى."أنت:أي،فوق

،704،)004برقمأيضاأطرافهوتقدمت)443(.برقمالمتقدمالحديثمنفقرة

.)636(برقممنهطرفوسيأتي،(م144
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وأصل،الخلةتفسيرفياختلف:عنهاللهرضيالفضلأبوالماضيقال

لهومحبتهإليهانقطاعهفيليسالذياللهإلىالمنقطع:الخليل:فقيل؛اشتقاقها

4.اختلا

واحد.غيرالقولهذاواختار،المختص:الخليل:وقيل

لأنه؛اللهخليلإبراهيموسميالاسشصفاء:الخلةاصل:بعضهموقال

.بعدهلمنإماماوجعله،نصره:لهاللهوخلة؟فيهويعاديفيهيوالي

وهيالخلةمنمأخوذ،المنقطعالمحتاجالفقيرأصله:الخليل:وقيل

إليهوانقطع،ربهعلىحاجتهقصرلأنه،إبراهيمبهافسمي؛الحاجة

.)1(ص

.غيرهقبليجعلهولم،بهمه

في[به]ليرمى،المنجنيقفيوهوالسلامعليهجبريلجاءهإذ-548

.فلا)2(إليكأما:فقال؟حاجةلك[أ]:قال،النار

الاختصاصتوجبالتيالمودةصفاء:الخلة:فوركبنبكرأبووقال

الأسرار.بتخلل

،والإلطافالإسعافومعناها:؛المحبة:الخلةأصل:بعضهموقال

السهرووقالتمالو:بقولهكتابهفيتعالىذلكببنوقد؛والتشفيع،والترفيع

يغفرضلقممنبمثرأشصبلبذنولبهميعذبكمفلمقلوأحئؤةأدئهأتنؤانحقوأفصرى

المصير(وإلئهئثنهمآوماوألازضالسمؤتمكوللهيشآةمنويعذبيشدلمن

.]81:ئدةالما[

بذنوبه.يؤاخذألاللمحبوبفأوجب

فيهايكونقدالبنوةلأن؛البنوةمنأقوىوالخلة،هذا:قال

لتمعدواواؤلد!مأزوجكئممنإتميو:تعالىقالكما،العداوة

.]41:التغابن[غفوررحيؤ(أدله!اتوتغفرواوتقحفحواتعفواوإنفآضذروهم

)1(

)2(

.2331/القاريشرح/ويغمهيهمهما:بالهمالمرادأو،ونيتهوعزيمتهبهضتهأي:)بهفه(

.(4)95المناهلقولهما/وسعيدمقاتلعن""الحليةفينعيمأبورواه
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عليهماومحمدإبراهيمتسميةفإذا؛خلةمععداوةتكونأنيصحولا

عليه،حوائجهماووقفاللهإلىبانقطاعهماإما)57/ب(بالخفةالسلام

لزيادةأو؛والأسبابالوسائطعنوالإضراب،دونهعمنوالانقطاع

منبواطنهماخاللوما،عندهماألطافهوخفي،لهماتعالىمنهالاختصاص

واستصفاء،لهمالاستصفائهأو،ومعرفتهغموبهومكنون،إلهيته)1(أسرار

الخليل:بعضهمقالولهذا؛لغيرهحبيخاللهمالمحتى،سواهعمنقلوبهما

.لسواهقلبهيتسعلامن

بكرأبالاتخذتخليلامتخذاكنت"ولو:ع!ح!قولهمعنىعندهموهو-945

.")2(الإسلامأخوةلكن؛خليلا

درجةاو،الخلة:درجةأرفعأيهما:القلوبوأربابالعلماءواختلف

إلاالخليلولا،خليلاإلاالحبيبيكونفلا؛سواءبعضهمفجعلهما؟المحبة

بالمحبة.ومحمدا،بالخلةإبراهيمخصلكنه؛حبيبا

كنت"لو:لمج!ح!بقولهواحتج؛أرفعالخلةدرجة:قالوبعضهم-055

.يتخذهفلموجل")3(عزربيغيرخليلامتخذا

وغيرهم.،وأسامة،وابنيها،لفاطمة!ي!المحئةأطلقوقد

منارفعنبيناالحبيبدرجةلأن؛الخلةمنارفعالمحئةجعلوأكثرهم

إبراهيم.الخليلدرجة

يصحمنحقفيهذاولكن؛المحبيوافقماإلىالميلالمحبةواصل

-جلالخالقفأما؛المخلوقدرجةوهيبالوفق)4(؛والانتفاعمنهالميل

وعصمته،سعادتهمنتمكينهلعبدهفمحبته؛الأغراضعنفمنزه!-جلاله

)1(

)2(

)3(

)4(

.المطبوعمنوالمثبت،""الإلهية:الأصلفي

.الخدريحديثمن)543(برقمتقدم

.34()5برقمتقدم

الموافق.:الوفق
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الحجبكشفوقصواها؛عليهرحمتهوإفاضه،القزبأسبابوتهيئةوتوفيقه

ببصيرته.اليهوينظو،بقلبهيراهحتىقلبهعن

يسمعالذيسمعهكنثأحببته"فاذا:الحديثفيقالكمافيكون-551

.(")1بهينطقالذيولسانه،بهيئصرالذيوبصره،به

الله،الىوالانقطاع،دئهالتجزدسوىهذامنيفهمأنينبغيولا

لله.صالحركاتوإخلا،للهالقلبوصفاء،اللهغيروالإعراضعن

برضاه؛القرآنخلقهكانعنها]:الله[رضيعائشةقالتكما-552

:أ()58/بقولهالخلةعنبعضهمعبرهذاومن)2(؛يسخطوبسخطه،يرضى

خليلاالخليلسميوبذامنيالزوحمسلكتخللتقد

الغليلا)3(كنتسكتماوإذاحديثيكنتنطقتمافإذا

الآثارعليهدلتبما!رلنبيناحاصلةالمحبةوخصوصيةالخلةمزيةفإذا

إنقلمالو:تعالىبقولهوكفي،الأمةمنبالقبولالمتلقاة،المنتشرةالصحيحة

زحيو(!وروأدئهذدؤلبملوويغفراللهيخببكمفاتبعوفىاللهتحئونكنت!

.3]1:عمران[آل

نأمحمايريدإنما:الكفارقالنزلتلماالآيةهذهأنالتفسيرأهلحكى

لهبم،غيظا،اللهفأنزلمرييم][بنعيسىالنصارىاتخذتكماحنانانتخذه

(والزسوهألمحهأطيعواقل!و:الآيةهذه،مقالتهمعلىورغما

توعدهمثم،بطاعتهوقرنها،بطاعتهبأمرهمشرفافزاده،32]:عمران[آل

.32]:عمران([الاكبهفرينلايحمثالثهفارزتولؤافان!و:بقوليعنهالتوليعلى

بينالفرقفيكلاماالمتكلمينبعضعنفوركبنأبوبكرالإمامنقلوقد

)1(

)2(

)3(

ابنالحافظقالهماوانظر.هريرةأبيحديثمن)2065(البخاريأخرجهقدسيحديث

الحديث.هذاحول"والحكمالعلومجامع"فيالحنبليرجب

.(12)42برقموسيأتي(1)58برقمتقدم

تفسيرانظر،بردبنلبثاروالبيتان.بهيفصحولمالقلبداخلكانمابهالمراد:الغليل

الشعب.دارطبعة،(0791)صالقرطبي
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الخلة؛علىالمحبةمقامتفضيلإلىإشاراتهجملة،يطول!والخلةالمحبة

.بعدهماإلىيهديطرفامنهنذكرونحن

كذللث)[تعالى]:قولهمن،بالواسطةيصلالخليل:قولهمذلكفمن

.]57:!حاملأا[(أتموقنينمنوصليكونلأزضوألشموتاملكوتإبنهيونرى-

(أدقأوقوسينقابف!ن):قولهمن)1(،إليهيصلوالحبيب

9].:[النجم

وائذى):قولهمن،الطمعحدفيمغفرتهتكونالذي:الخليل:وقيل

.]28:الشعراء[(الذجمتيو!خطثتىلم!يغفرأنأطمع

منتقذممااللهئيغفرلك):قولهمن،اليقينحدفيمغفرتهالذيوالحبيب

.]2:الفتح[ف!تقيما(صرطاويهديكعليكنعمتهووشضتاخرومانبث

.87]:[الشعراء(يبعثونيو!ولاغزفىم!:قال!والخليل

با!ارة!ابت!ىء؟8]:[ا!حريمالمبى(اللهيخزىلايؤم):لهقيلوالحبيب

السؤال!.قبل

الله.حسبي:المحنةفيقال!والخليل

.6]4:[الأنفال!(أدلهح!بكألنبئيأثهاميه:لهقيلوالحبيب

.8]4:الشعراء[(آلأخرينفىصحذقيلسانلىوآتجعل):قال!والخليل

سؤال!.بلاأعطي]4:[الانشراحبمرك(لكورفغنا):لهقيلوالحبيب

.35]:براهيمإ[(ألاضنامنعبدأن!لنئوآتجنتنى):قال!والخليل

)58/ب(أقلالرجسعن!مليذهباللهيرديىإنما):لهقيلوالحبيب

.)58/ب(33]:[الأحزابألبتت(

المقاماتتفضيلمنالمقال!هذاأصحابمقصدعلىتنبياذكرناهوفيما

."لحبيبه":المطبوعفي)1(
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سبيلا(أقدىهوبمنأغلمفرلبهمشاممتهءعكيغملو)!ل؛والاحوالط

.84]:الإسراء1

فصل

المحمودأوالمقابالشفاعةتفضيلهفي

.97]:لإسراءا1مقاصمامحتمودا(رئبنيبعثلثأنعسئ):تعالىاللهقالط

بخطه،إليئبهكتبفيماالجيانيالغسانيعليأبوالشيخأخبرنا-553

حدثنا،الاصيليمحمدأبوحدثنا،القاضيعبداللهبنسراجحدثنا

حدثنا:قالط؛يوسفمحمدبنحدثناقالا:،أحمدوأبوأبوزيد)1(،

عن،الاحوصأبوحدثنا،أبانبنإسماعيلحدثنا:قالط؛إسماعيلبنمحمد

جثا،القيامةيوميصيرونالناسإن:يقولعمرابنسمعت:قالط؛عليبنادم

تنتهيحتى،لنااشفع!فلانيا؛لنااشفع!فلانيا:يقولون،نبيهاتتبعأمةكل

المحمود)2(.المقاماللهيبعثهيومفذلك،ع!يمالنبيإلىالشفاعة

أنعسع):قولهيعني،ع!يواللهرسولطعنهاسـل:هريرةأبيدرعن-554

.")3(الشفاعة"هي:فقالط،97]:لإسراءاأمقاصمامحتمودا(ربكيبعثك

القيامةيومالناس!"يحشر:السلامعليهعنه،مالكبنكعبوروى-555

فأقوللييؤذنثم،خضراءحلةربيويكسوني،تلعلىوأمتيأنافأكون

.المحمود")4(المقامفذلك؛أقولأناللهشاءما

)1(

)2(

)3(

)4(

راوي.المروزيهوزيدأبو:الصوابوهوالمطبوعمنوالمثبت،يزيد""أبو:الاصلفي

.16/313النبلاءأعلامسيرفيترجمةله.الفربريعنالبخاريصحيح

يأ.وخطاخطوةمثل،جثوةجمع:)جثا(.)4718(البخاريطريقمنالمصنفأسنده

الذيوهو،جاثجمع،الياءبتشديدجثيئ:اللفظةهذهوتروى:الاثيرابنقال.جماعة

ركبتيه.علىيجلس

وقال.)784(السنةفيعاصمابيوابن،444()2/وأحمد،)3137(الترمذيأخرجه

.(057)برقموسياتي."حسنحديث"هذا:الترمذي

مجمع=فيالهيثميوذكره،)785(السنةفيعاصمأبيوابن،456()3/أحمدأخرجه
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فيمشي:قال-الشفاعةحديثوذكر-]عنهالله[رضيعمرابنوعن-556

)1(.وعدهالذيالمحمودالمقاماللهيبعثهفيومئذ،الجنةبحلقةيأخذحتى

مقاماالعرشيمينعنقيامهإنه:السلامعليهعنه،مسعودابنوعن-557

.)2(والآخرونالأؤلونفيهيغبطه،غيرهيقومهلا

والحسن.،كعبعنونحوه

.")3(فيهلأفتيأشفعالذيالمقام"هو:روايةوفي-558

المقاملقائم"إني:ع!ي!اللهرسولقال:]اقال،مسعودابنوعن-955

[علىوتعالىتباركاللهينزليوم"ذلك:قالهو؟وما:قيلالمحمود"

)4(.الحديث...]كرسيه

يدخلأنبين"خيرت:ع!ي!عنهعنه]الله[رضيموسىأبيوعن-056

أترونها؛أعملأنها؛الشفاعةفاخترتالشفاعةوبينالجنةامتينصف

(")الخطائينللمذنبين1()95/ولكنها،لا؟للمتقين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ورد)6(ماذا!اللهرسوليا:قلت:]قالعنهاللهارضيهريرةأبيوعن-561

."الصحيحرجالورجالهأحمد"رواه:وقال715/الزوائد

عن،الأوسطفيالطبراني"رواه:وقال01/371الزوائدمجمعفيالهيثميأورده

رجالهوبقية،فيهضعفعلىوثققدوكلاهما،صالحبناللهعبدعن،شعيببنمطلب

.السياقهذابغيرالشفاعةفيعمرابنعنحديث(1)475البخاريوفي."الصحيحرجال

،993(-)1/893احمد"رواه:وقال362-0/1361الزوائدمجمعفيالهيثميذكره

."ضعيفوهوعميربنعثمانكلهمأسانيدهموفي،والطبراني،والبزار

.)554(برقمالمتقدمةالروايةوانظر،هريرةابيحديثمن2144،528/أحمدأخرجه

.)786(عاصمأبيلابنالسنةوانظر.()557برقمالمتقدمالحديثمنطرفهو

الجامعفيوالسيوطي،الزجاجةمصباحفيالبوصيريوصححه.(1431)ماجهابنأخرجه

.(14)91الصغير

."رد((:التخريجمصادرفي
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يصدق،مخلصااللهالاالهلاأنشهدلمن"شفاعتي:فقال؟الشفاعةفيعليك

")1(.قلبهلسانه

منامتيتلقىما"اريت:!ي!االلهرسولقال:قالت،حبيبةأموعن-562

قبلهم؛للأممسبقمااللهمنلهموسبق،بعضردماءبعضهموسفك،بعدي

.")2(ففعل،فيهمالقيامةيومشفاعةيوتينيأناللهفسألت

يسمعهمحيث،واحدصعيدفي،الناساللهيجمع:حذيفةوقال-563

الانفستكلملاسكوتا،خلقواكماعراةحفاة،البصروينفذهم،الداعي

والشر،يديكفيوالخير،وسعديكلبيك:فيقولمحمد!:فينادى،بإذنه

واليك،ولك،يديكبينوعبدك،هديتمنوالمهتدي،اليكليس

البيت،ربسبحانك،وتعاليتتباركت،إليكإلامنكمنجىولاملجالا

.)3(اللهذكرالذيالمحمودالمقامفذلك:قال

)1(

)2(

)3(

07()1/والحاكم،موارد)5925(حبانابنوصححه.وغيره2/703أحمدأخرجه

رجالورجالهأحمد"رواه:4(140/)0الزوائدمجمعفيالهيثميوقال.الذهبيووافقه

الناسأسعد":بلفظ)99(البخاريفيوهوثقة".وهو،معتببنمعاويةغيرالصحيح

."نفسهأوقلبهمنخالصااللهإلاإلهلاقالمنالقيامةيومبشفاعتي

الحاكموصححه،وغيره08(0)السنةفيعاصمابيوابن،428-6427/أحمدأخرجه

الحافظوقال.()589الصغيرالجامعفيالسيوطيلصحتهورمز.الذهبيووافقه68(/1)

."الصحيحرجالوالطبرانياحمد"رجال:الهيثمي

وصححه.حذيفةعلىموقوفأ،وغيره،الكبرىفيوالنسائي،)3462(البزارأخرجه

:01/377الزوائدمجمعفيالهيثميالحافظوقال،الذهبيووافقه364-2363/الحاكم

السنةفيعاصمابيابن:مرفوعاوأخرجه".الصحيحرجالورجالهموقوفأالبزار"رواه

؟وقال01/377الزوائدمجمعفيالهيثميالحافظوذكره،4/573والحاكم،)978(

وروى".ثقاترجالهوبقيةمدلسوهوسليمابيبهليثوفيهالاوسطفيالطبراني"رواه

:البصر()ينفذهم.مرفوعأ،هريرةأبيحديثمن(491)ومسلم،(147)2البخاريبعضه

ياتيحتىالرحمنبصرينفذهمالمراد:قيل.وجاوزنيبلغنيإذا،بصرهنفذني:يقال

أصحاب:حاتمابوقال.الصعيدلاستواء؟الناظربصرينفذهم:أرادوقيل.كلهمعليهم

يراهمحتى.وآخرهمأولهميبلغاي:بالمهملةهووإنما،المعجمةبالذاليروونهالحديث

=،الرحمنبصرعلىحملهمنأولىالمبصربصرعلىالحديثوحمل.ويستوعبهمكلهم
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64)1(
،النارالنارأهلدخلإذاعنهما:اللهرضيعباسابنوعن-5

فتقول؛النارمنزمرةواخرالجنةمنزمرةاخرفتبقى،الجنةالجنةأهل]وأ

،ويضجونربهمفيدعون،إيمانكمنفعكمما:الجنةلزموةالنارزحمرة

يعتذرفكل؛لهمالشفاعةفيبعدهوغيرهآدمفيسألون،الجنةأهلفيسمعهم

المحمود)2(.المقامفذلك،لهمفيشفع،ع!يه!محمدايأتواحتى

ومجاهد.،أيضا)3(مسعودابنعنونحوه-565

ص)4(.النبيعنالحسينبنعليئوذكره-566

يعنيمحمد؟بمقامسمعت(:الفقير)ليزيداللهعبدبنجابروقال!-567

فيه.اللهيبعثهالذي

يخرحمنبهاللهيخرحالذيالمحمودمحمدمقامفإنه:قال!.نعم:قال!)6(

.الجهنميين)7(إخراحفيالشفاعةحديثوذكر-النارمنيعني-

.)9(وعدهالذيالمحمودالمقامفهذا:وقال!،)8(نحوهأنسوعن-568

)01(.القيامةيومأمتهفيالشفاعةهوالمحمودالمقام:سلمان-أوعن956

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

العبدمحاسبةفيهاالخلائقجميعيشهدأرضفيالقيامةيومالناسيجمعوعزجلاللهلأن

.باختصارالنهاية/إليهيصيرماويرون،انفرادهعلىالواحد

.""وقال:المطبوعفي

يخرجه.ولم،()473الصفامناهلفيالسيوطيذكره

.()474المناهلوالطيالسي/أحمدرواه

مرسل.حديثهذا:وقالالإسراء(سورةتفسيرفي58)3/التفسيرفيكثيرابنذكره

التقريب./ظهرهفقاريشكوكانلأنه،الفقيرلهقيل،ثقةتابعي،صهيببنيزيدهو

."قلت":المطبوعفي

.32(191/0)مسلمأخرجه

.(1)39ومسلم،وأطرافه(44)البخاريأخرجه

وعلقه،)408(السنةفيعاصمأبيوابن،245-3244/أحمدأخرجههذاأنسقول

.الجزمبصيغة74(04)البخاري

......................372(371-1/)0الزوائدمجمعفيالهيثميذكره
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عنه)1(.اللهرضيهريرةأبيعنومثله-057

القيامة.يومشفاعتههوالمحمودالمقاميرونالعلمأهلكان:قتادةوقال!

مذاهبللشفاعة-كال!تتلامالصلاة-عليهمق!"اثمحمودالمقامأنوعلى

الشفاعةجاءتوبذلك.المسلمينأئمةوعامةوالتابعينالصحابةمنالسلف

تفسيرهافيمقالةوجاءت.والسلامالصلاةعليهعنهالأخبارصحيحفيمفسرة

أثر،صحيحيعضدهالمإذا،تثبتألأيجب،السلفبعضعنشاذة

نظر.سناولا

صحيحفي!ك!ي!النبيفسرهمالكن؛مستنكرغيرتأويللهالكانصحتولو

سنة،ولاكتابفييأتلمأنهمع،اليهيلتفتأنيج!فلا؛يردهالاثار

.)2(]وشنعةالقول!منمنكرظاهرهإطلاقوفي؛أمةالمقال!علىاتفقولا

علىبعضهمحديثدخل-وغيرهماهريرةوأبيأنسىروايةوفي-571

)ص!(.
وأ-فيهتمونالقيامةيوموالاخرينالأولين[الله]"يجمع:ع!ي!قال!-بعص

.(ربنا")4الىاستشفعنالو:فيقولون-فيلهمون:قال!

.)95/ب((")بعضفيبعضهمالناس"ماج:عنه[اخر]طريقومن-572

الغممنالناسفيبلغ،الشمس"وتدنو:هريرةأبيوعن-573

ادمفيأتونلكم؟يشفعمنتنظرونألا:فيقولون؟يحتملونولايطيقونلاما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."الصحيحرجالورجالهالطبرانيرواه":وقال

.(455)برقممرفوعاهريرةابيحديثتقدم

القبح.:الشنعة

بعض".حديثفيبعضهمحديثدخل":المطبوعفي

)فيهتفون.وأطرافه(4)4البخاريأيضاورواه.أنسحديثمن322(/1)39مسلمأخرجه

أنهم:الأولىفمعنى.متقارباللفظتينومعنى:فيلهمون:روايةفيأيفيلهمون(قالأو

يلهمهمتعالىاللهأن:الثانيةومعنى.فيههمالذيالكربوزوالالشفاعةبسؤاليعتنون

ذلك.سؤال

:(الناس)ماج.مرفوعاأنسحديثمن326()391/ومسلم،751(0)البخاريأخرجه

.اختلطواأي
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منفيكونفخ،بيدهاللهخلقك،البشرأبوادمأن!-:بعضهمزاد-فيقولون

شيء.كلأسماءوعلمك،ملائكتهلكوأسجد،جنتهوأسكنك،روحه

فيه؟نحنماترىألا؛مكاننامنيريحناحتىربكعندلنااشفع

بعدهيغضبولا،مثله)1(قبلهيغضبلمغضبااليومغضبربيان:فيقول

اذهبوا،غيريإلىاذهبوا.نفسي،نفسي؛فعصيتالشجرةعننهاني،مثله

.نوحإلى

عبدااللهوسماك،الارضأهلالىالرسلأولأنت:فيقولوننوحافيأتون

:فيقولرب!؟الىلناتسفعألابلغنا؟ماترىألا؟فيهنحنماترىألا،شكورا

مثله،بعدهولايغضب،مثلهقبلهيغضبلمغضبأاليومغضبربئيان

0000)2(

."لمسي،لمسي

بغيرربهسواله:أصابالتىخطيئته"ويذكر:انسروايةفي-قال-574

علم")3(.

دعوتهادعوةليكانت"وقد:]عنهالله[رضيهريرةأبيروايةوفي-575

الله.خليلفانه؛ابراهيمالىاذهبوا.]غيريالى[اذهبوا،قوميعلى

لنااشفع،الارضأهلمنوخليلهاللهنبيئأنت:فيقولون،ابراهيمفيأتون

فيه؟نحنماترىألا،رب!إلى

كلماتثلاثويذكر-مثلهوذكر-غضبااليومغضبلمحدربيإن:فيقول

")4(.اللهكليمفانه؛بموسىعليكمولكن،لهالست،نفسي،نفسي،كذبهن

.(نجيا")وقربهوكلمه،التوراةاللهاتاهعبد"فانه:روايةوفي-576

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.المطبوعفيتردلم"قبله":كلمة

مرفوعا.هريرةأبيحديثمن(91)4ومسلم،(2147)البخاريأخرجه

.(1)39ومسلم،74(04)البخاريأخرجه

.(1)587برقموسيأتي(491)ومسلم،(471)2البخاريأخرجه

حديثمن08()4السنةفيعاصمابيوابن،3244/وأحمد،744(0)البخاريأخرجه

.(15)2652/مسلمعندهريرةأبيحديثوانظر.أنس
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التيخطيئتهويذكر،لهالست:فيقول؛موسى"فيأتون:قال-577

اللهروحفانه؛بعي!سىعليكمولكن،نفسي،نفسي،النفسوقتله،أصاب

وكلمته.

!وصص

اللهغفرعبد،ع!ي!بمحمدعليكمولكن،لهالست:فيقول؛عيمسىفياتون

تأخر.وماذنبهمنتقدمماله

لمص

لها.أنا:فأقول،فاوتى

.(ساجدا")1وقعترأيتهفاذا،ليفيوذن،ربيعلىفأستأذن،فأنطلق

.ساجدا")2(فأخر،العرشتحت"فاتي:روايةوفي-578

(أ)06/عليهاأقدرلابمحامدفأحمده،يديهبين"فأقوم:روايةوفي-957

.")3(اللهيلهمنيهاأنالا

لمشيماعليهالثناءوحسن،محامدمنعليالله"فيفتح:روايةوفي-058

."قبليأحدعلىيفتحه

تعطه،سل،رأسكارفع!محمديا:"في!ال-:هريرةأبيروايةفى-قال

:فيقول.أمتي!ربيا؛امتي!ربيا:فأقول،رأسيفأرفع؛تشفعواشفع

؛وهمالجنةأبوابمنالأيمنالبابمنعليهحسابلامنامتكمنأدخل

.")4(الأبوابمنذلكسوىفيماالناسشركاء

أخر"ثم:مكانهوقال،الفضلهذاأنسروايةفييذكزولم-581

واشفع،لك()يسمعوقل،رأسكارفعمحمد!يا:ليفيقالساجدا؛

كانفمن،انطلق:فيقال.امتي،أمتي!ربيا:فأقول.تعطهوسل،تشفع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

أن!.حديثمن326(/1)39ومسلم،751(0)البخاريأخرجه

.هريرةأبيحديثمن327(/491)ومسلم،(147)2البخاري

أن!.حديثمن326(/1)39ومسلم،75(01)البخاريأخرجه

.هريرةابيحديثمن327(/491)ومسلم،(02471)البخارياخرجه

التخريج.ومصادرالمطبوعمنوالمثبت"ليسمع":الأصلفي
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فأفعل.فأنطلق،فأخرجهإيمانمنشعيرةأوبزةمنحبةمثقالقلبهفي

وقال؛الأولمثلوذكر"...المحامدبتلكفأحمده،ربيالىأرجع3

،تقدممامثلوذكر"..أرجعثم،فأفعل:قال.خردلمنحبه"مثقال:فيه

."فأفعل؛خردلمنحبةمثقالمنأدنىأدنىأدنىقلبهفيكان"من:فيهوقال

واشفع،يسمعوقل،رأسكارفع:لي"فيتهال:الرابعةالمرةفيوذكر

."تعطهوسل،تشفع

اليك.ذلكليس:قال.اللهالاالهلا:قالفيمنليائذن!رب"يا:فيقول

:قالمنالنارمنلأخرجن!وجبريائي!وعظمتي!وكبريائي!وعرتيولكن

.")1(اللهإلاإلهلا

)3(:الرابعةأوالثالثةفيأدريفلا:قال؛عنهقتادةروايةوفي)2(-582

عليهوجبأي")4(القرانحبسهمنالاالنارفيبثيما!ربيا:"فأقول

الخلود.

وحذيفة،سعيدوأبي،عامربنوعقبة،بكرأبيوعن-586وحتى583

جنبتيفتقومانوالرحمالأمانةوتأتي،لهفيوذنمحمدا"فيأتون:قال(؛)مثله

."الصراط

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عظمتيأي:)جبريائي(.أن!حديثمن326(/)391ومسلم،751(0)البخاريأخرجه

.وقهريوسلطاني

.""ومن:المطبوعفي

الصحيح.فيوهو،المطبوعفييردلم،"الرابعةأوالثالثةفيأدري"فلا:قوله

أن!.عنقتادةحديثمن322(/1)39ومسلم،(4)476البخاريأخرجه

الزوائدمجمعفيالهيثميذكرهعامربنعقبةوحديث،)531(برقمتقدمبكرأبيحديث

وحديث."ضعيفوهوأنعمبنزيادبنالرحمنعبدوفيهالطبراني"رواه:وقال376(/01)

مطولوهو."صحيححسنحديث"هذا:وقال31()48الترمذيأخرجهالخدريسعيدأبي

حديثمن)591(مسلمأخرجهاليمانبنحذيفةوحديث،)205(برقمالمتقدمالحديث

اليمنئناحيتاه،جانباه:معناها(الصراط)جنبتي.عنه،ربعيعن،الأشجعيمالكأبي

.والجريالبالغالعدوهو:الشد(الرجال)شد.واليسرى
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فيضرب؛فيشفعمحمدا"فياتون:حذيفةعن]مالك[أبيروايةفيو[ذكر]

،الرجالوشد،والطير،كالريح!ثم،كالبرقأولهم:فيمرون،الصراط

وذكر.الناسيجتازحتى،سلمسفم!اللهم:يقولالصراطعلىمج!ي!ونبيكم

الحديث."...جوازااخرهم

ب(.06/)(يجيز")1منأول"فأكون:هريرةأبيروايةوفي-587

عليها،يجلسونمنابرللأنبياء"يوضع:ع!ي!عنه،عباسابنوعن-588

تباركاللهفيقول،منتصباربييديبينقائما،عليهأجلسلامنبريويبقى

فيدعى؛حسابهمعجل!ربيا:فأقولمتك؟بالمأصنعأنتريدما:وتعالى

.فيحاسبون،بهم

بشفاعتي،الجنةيدخلمنومنهم،برحمتهالجنةيدخلمنفمنهم

خازنانحتى،النارالىبهمأمرقدبرجال!كاكاأعطىحتىأشفعأزالو!

.)2(")3(نقمةمنأمتكفيرب!لغضبتركتمامحمد!يا:ليقولالنار

أول"أنا:قال!ع!ي!اللهرسول!أنأنسعن،النميريزيادطريقومن-958

فخر،ولاالقيامةيومالناسسيدوأنا،فخرولاجمجمتهعنالارضتنفلقمن

فاخذفاتي،فخرولاالجنةلهتمتحمنأولوأنا،القيامةيومالحمدلواءومعي

الجبارفيستقبلني،ليفي!تحمحمد؛:فأقولهذا؟من:فيقال،الجنةبحلقة

.()تقدممانحووذكر")4(...ساجدالهفأخر،تعالى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

وأقطع.أسير:ومعناه،يجوزفيلغة)يجيز(.()182ومسلم،8(0)6البخاريأخرجه

.""بقية:فوقهاالناسخوأثبت،""نفمةبرالاصلفيهكذا

"والحديث:الذهبيوقال.الإسنادصحيححديثهذا:وقال،66-165/الحاكمأخرجه

الكبيرفيالطبراني"رواه:وقال01038/الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره،منكر"

وهو،صكجمع)صكاكا(:".ضعيفوهو،البنانيثابتبنمحمدوفيهوالأوسط

.الكتاب

انس.عن،عميروأبيبنعمروحديثمن()53برقموالدارمي،3441/أحمدأخرجه

.(581)برقمالمتقدمالشفاعةفيأنسحديثنحوأي
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يوم"لأشفعن:يقولع!ي!اللهرسولسمعت،)1(أنيسروايةومن-095

.وشجر")2(حجرمنالأرضفيممالاكثرالقيامة

المحمودومقامه-ع!ي!-شفاعتهأنالاثارهذهألفاظاختلافمناجتمعفقد

بهموتضيق،للحشرالناسيجتمعحينمن،اخرهاإلىالشفاعاتأولمن

،الحسابقبلوذلك،مبلغهوالوقوفوالشمسالعرقمنهمويبلغ،الحناجر

الناسويحالسب،الصراطيوضعثم،الموقفمنالناسلإراحةحينئذفيشفع

فيفيشفع.أتقنالحديث-وهذاوحذيفةهريرةأبيعنالحديثفيجاءكما-

-ثمالحديثفيجاء)3(-كماالجنةإلىأمتهمنعليهحسابلامنتعجيل

الأحاديثتقتضيهماحسبمنهمالنارودخل،العذابعليهوجبفيمنيشفع

ع!ي!.لسواههذاوليس.اللهإلاإلهلا:قالفيمنثم،الصحيحة

بها،يدعودعوةنبي"لكل:الصحيحالمنتشرالحديثوفي-195

.")4(القيامةيومأ()61/لأمتيشفاعةدعوتيواختبات

فيهاويبلغ،لهمتستجابأنهاأعلمدعو!معناه:العلمأهلقال

منها!صولنبينا،مستجابةدعوةمنمنهمنبيلكلفكموإلا،مرغوبهم

لهموضمنت،والخوفالرجاءبينبهاالدعاءعندحالهملكنيعد؛لاما

)1(

)2(

)3(

)4(

تحريف.وهو،مكبرا،"أن!":المطبوعوفي.شاميأنصاريصحابي

وذكره.الأوسطفيوالطبرانيشاهينوابنالبغويإلى""الإصابةفيحجرابنالحافظنسبه

مجمعفيالهيثميوقال"بالقويليس"إسناده:وقال1/37الاستيعابفيالبرعبدابن

بنعليصاحبعمروبنأحمدوفيه،الأوسطفيالطبراني"رواه01/937:الزوائد

قلت:."بعضهمفيضعفعلىوثقوارجالهوبقية،أعرفهولمبالقفوريويعرف.المديني

التقرلب:فيحجرابنالحافظقال0التهذيبرجالمنالقلوريالعباسأبوعمروبنأحمد

العراقيالزيناسنادهوح!ن،5347/أحمدعندالحصيببنبريدةعن:البابوفي.""ثقة

17(.)3/القديرفيضفيكما

."تقدم":المطبوعفي

بنأن!حديثمن()595وبرقم،هريرةأبيحديثمن()295برقمسيأتي.صحيححديث

مالك.
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الإجابة.منيقينعلىبهايدعون،شاؤوه)1(فيمندعوةاجابة

هذافيهريرةابيعن،صالحوابو،زيادبنمحمدقالوقد-295

اريدوأنا؛لهفاستجيب،امتهفيبهادعا)2(مستجابةدعوةنبي"لكل:الحديث

.")4(القيامةيوملأمتيشفاعةدعوتي،)3(اؤخرأن

نبيكلفتعجل،مستجابةدعوةنبي"لكل:صالحأبيروايةوفي-395

)5(ير

.دعونه"

.)6(هريرةأبيعنزرعةابيروايةفيونحوه-495

.هريرةابيعن،زياد)8(ابنروايةمثلالسوعن-595
،5)7(ء.

فقدوالا؛الإجابةمضمونة؛بالأمةمخصوصةالمذكورةالدعوةهذهفتكون

ومنع،بعضهااعطيوالدنياالدينأمورمناشياءلأمتهسألأنهغ!ي!أخبر

السؤالوعظيم،المحنوخاتمة،الفاقةليومالدعوةهذهلهموادخر،بعضها

لرغبة.وا

كثيرا.وسلمعليه][اللهوصلى،أمتهعننبياجزىماأحسناللهجزاه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

"فيما".:المطبوعفي

.المطبوعفيتردلم،"مستجابة":كلمة

.أذخر"":المطبوعفي

من338(/1)99أيضأمسلمواخرجه،زيادبنمحمدطريقمن34(1/0)99مسلمأخرجه

وهذا.زيادبنلمحمدواللفظ.بههريرةابيعن،كلاهماالسمانذكوان،صالحأبيطريق

منو)7474(الاعرجهرمزبنالرحمنعبدطريقمن063()4البخاريأيضأرواهالحديث

به.هريرةأبيعنكلاهما،سلمةأبيطريق

.338(/1)99مسلمأخرجه

.933(/1)99مسلمأخرجه

أبيعنزيادبنمحمدحديثبنحو2(00)ومسلم،063()5البخاريأخرجهأنسحديث

الله.رحمهالمصنفذكرهكمامثلهلا،هريرة

.الصوابوهوالمطبوعمنوالمثبتزياد""أبي:الاصلفي
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فصل

الزفيعةوالدرجةبالوسيلةالجئةفيتفضيلهفي

والفضيلةوالكوثر

والفقيه،التميميعيسىبنمحمد:اللهعبدأبوالقاضيحدثنا-695

الغساني،عليأبوحدثنا:قالا)1(؛عليهبقراءتي،أحمدبنهشام:الوليدأبو

حدثنا،التمارأبوبكرحدثنا،المؤمنعبدابنحدثنا،النمريحدثنا

لهيعة،ابنعن،وهبابنحدثنا،سلمةمحمدبنحدثنا،داودأبو

بنالرحمنعبدعن،علقمةبنكعبعن،أيوبأبيبنوسعيد،وحيوة

"إذا:يقول-ع!و-النبيسمعأنه،العاصبنعمروبناللهعبدعن،جبير

مرةعليصلىمنفانه؛عليصلواثم،يقولمامثلفقولواالمؤذنسمعتم

الجنةفيمنزلةفانها؛الوسيلةليتعالىاللهسلواثئمعشرا؛عليهاللهصلى

لياللهسأل)61/ب(فمن،هوأناأكونأنوأرجو؛اللهعبادمنلعبدإلأتنبغيلا

.")2(الشفاعةعليهحلتالوسيلة

فيدرجةأعلئ"الوسيلة:هريرةأبيعن،اخرحديثوفي-795

الجئة")3(.

ليعرضاذالجنةفيأسيرأنا"بينا:!ي!اللهرسول!قال:أنسوعن-895

اللؤلو.قبابحافتاهنهر

ثم:قال.اللهأعطاكهالذيالكوثر[هذا]:قالهذا؟ما:لجبريلقلت

)1(

)2(

)3(

"عليهما".:المطبوعفي

حيوةطريقمن)384(مسلمأيضأوأخرجه)523(.داودأبيطريقمنالمصنفأسنده

.(41)20برقموسيأتي.الإسنادبهذاأيوبأبيبنوسعيد

لهويشهد"...بالقويليسإسناده،غريبحديث"هذا:وقال)3612(الترمذيأخرجه

قبله.ما
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.مسكا")1(فاستخرج،طينهالىبيدهضرب

على"ومجراه:قال.مثلهعمر)3(بناللهوعبد)2(عائشة-وعن995،006

.")4(الثلجمنوأبيض،العسلمنأحلىوماؤه،والياقوتالدز

حوضعليه،شقايشقولم،يجريهو"فاذا:عنه،روايةوفي-106

.الحوضحديثوذكر،(")...أمتيعليهترد

.)6(عباسابنعنونحوه-206

.)7(إياهاللهاعطاهالذيالخير:الكوثر:قال،أيضاعباسابنوعن-306

أعطاهالذيالخيرمنالجنةفيالذيوالنهر:جبيربنسعيد)8(وقال-406

])9(.[الله

"وأعطاني:ربهعن-السلام-عليهذكرهفيما،حذيفةوعن-506

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(004)مسلمصحيحوانظر.لهواللفظ336(0)والترمذي،6581()البخاريأخرجه

:قالعنهااللهرضيعائشةعنمسعودبناللهعبدبنعبيدةأبيعن)6594(البخارياخرجه

عليهشاطئاه،!ي!نبيكمأعطيهنهرهو:قالتالكوثر(أعطيناكإنا!و:تعالىقولهعنسألتها

،نحوه:يقولأناللهرحمهالمصنفحقكان:قلت.النجومكعددأنيته،مجوفدز

مثله.لا

الأصولوجامعالتخريجمصادرمنوالتصويب.عمرو"بنالله"عبد:والمطبوعالأصلفي

/!943.

مرفوعا.عمرابنعن(121)2/وأحمد،)4334(ماجهوابن،)3361(الترمذي!خرجه

بناللهعبدرواهالحوضفيأخرحديثوهناك."صحيححسنحديث"هذا:الترمذيقال

.51(0)برقمتقدمالعاصبنعمرو

شقا(ةيشقالم01/3660الزوائدمجمعوانظر.أن!حديثمن247()3/أحمدأخرجه

.القاريقاله/مستوياجريايجريبلطرفيهاحدمنشقإلئيمللم:أي

"رواه:وقال06()0برقمالمتقدمعمرابنحديثبنحو367-01/366الهيثميذكره

."ثقةوهو،الحارثيالوفابعبدبنمحمدغير،الصحيحرجالورجالهالطبراني

.عباسابنعلىموقوفا)6578(البخاريأخرجه

.المطبوعمنوالمثبت،""وعن:الاصلفي

جبير.بنسعيدعلىموقوفوهو،)6578(البخاريأخرجه
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."حوضيفييسيل،الجنة(من)1نهر[وهو]،الكوثر

فزضى(ربكيعطيثولسؤف):][تعالىقولهفي:عباسابنوعن-606

)2(وفيه،المسكترابهن،لؤلؤمنقصرالف:قال5]؛:[الضحى

.والخدمالأزواجمنلهينبغيماوفيه:أخرىروايةوفي.يصلحهن)3(ما

فصل

ع!ي!بنهيهالواردةالأحاديثمعنى[في

الأنبياء])4(علئتفضيلهعن

الأمةوإجماع،الأثروصحيح،القرآندليلمنتقررإذا:قلتفان-706

عنبنهيهالواردةالأحاديثمعنىفما-الأنبياءوأفضل،البشرأكرم-كونه

حدثنا،السمزقنديحدثنا:قال-الأسدفيحدثنافيما-كقوله؟التفضيل

ابنحدثنا،مسلمحدثنا،سفيانابنحدثنا،الجلوديحدثنا،الفارسي

العاليةاباسمعت:قتادةعن،شعبةحدثنا،جعفربنمحمدحدثنا،مثنى

:قال!ي!؛النبيئعن-عباسابن-يعنيغ!ي!نبيكمعئمابنحدثني:يقول

.(")متىبنيونسمنخيزأنا:يقولأنلعبدينبغي"ما

قالأنه])6(!م!النبي[عنهريرةأبيعنالطريقهذاغيروفي-806

)7(.الحديث"...لعبدينبغي"ما-:اللهيعني-

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

."في":المطبوعفي

.المطبوعمنوالمثبت،""وفيهن:الأصلوفي،قصركلفياي()وفيه

وتبعه،والضحىسورةتفسيرفيكثيرابنإسنادهوصحح.حاتمأبيوابنجريرابنرواه

."توقيفعنإلأيقالماهذا"مثل:كثيرابنقال.))94(المناهلفيالسيوطي

.عنديمنزيادةحاصرتينبينما

.34()13البخاريأيضأوأخرجه.()2377مسلمطريقمنالمصنفأسنده

.)2376(مسلمصحيحمنزيادةحاصرتينبينما

وأخرجه=.تعالىاللهعنجم!النبيعنهريرةأبيعن)2376(مسلمأخرجهقدسيحديث
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اصطفىوالذي:قالالذياليهوديفي،هريرةأبيحديثوفي-906

ورسولذلكتقول:وقال،الأنصارمنأ()62/رجلفلطمه!البشرعلىموسى

!أظهرنا؟بينع!ي!الله

الأنبياء")1(.بينتفضلوا"لا:فقال،لمج!ي!النبيذلكفبلغ

.)2(الحديثفذكر"موسىعلىتخيروني"لا:روايةوفي-016

)3(ص.

متى"بنيوسرمنأفضلأحداان:أقول"ولا:وفيه-161

بنيونسمنخيرأنا:قال"من)4(:عنهاللهرضيهريرةأبيوعن-612

.(")كذبفقدمتى

0!)6(

متى"بنيوسرمنخيزأناأحدكميقولن"لا:مسعودابنوعن-613

البوية!خيريا[له]:فقال،رجل[!ي!]فجاءه:الآخرحديثهوفي-614

.")8(إبراهيم"ذاك)7(:فقال

:تأويلاتالأحاديثهذهفيللعلماءأنفاعلم

عنفنهى؛آدمولدستدأنهيعلمأنقبلكانالتفضيلعننهيهان:أحدها

.كذبفقدعلمبلافضلمنوأن؛توقيفإلىيحتاجإذ؛التفضيل

تفضيلهيقتضيلامنه")9(أفضلأحداانأقول"لا:قولهوكذلك-615

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.!ك!ج!"اللهرسوليعني:قال":المطبوعوفي.!تالنبيعنهريرةأبيعن34()16البخاري

)267(.برقمتقدموقد.عليهمتفق

عليه.متفقوهو.هريرةأبيحديثمن)268(برقمتقدم

.هريرةأبيحديثمن(2951/)473ومسلم،34(1)5يالبخارأخرجه

.والبخاريالمطبوعمنوالمثبت،""ومن:الأصلفي

.(4046،5048)البخاريأخرجه

.34()12البخاريأخرجه

مسلم.وصحيحالمطبوعمنوالمثجت،""ذلك:الأصلفي

.27(0)برقمتقدموقد.أنسحديثمن)9236(مسلمأخرجه

.61(1)برقمتقدم
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التفضيل.عنكفالظاهرفيهووإنما؛هو

والعجب.التكبرونفي،التواضعطريقعلىمج!ح!قالهأنه:)1(الثانيالوجه

.الاعتراضمنيسلملاوهذا

الغضأو،بعصهمتنقصإلىيؤديتفضيلابينهميفضلألا:الثالثالوجه

فييقعلئلاأخبربماعنهاللهأخبرإذ؛السلامعليهيونسجهةفيسيمالا،منه

تعالىقالإذ؛الرفيعةرتبتهمنوانحطاطغضاضةبذلكمنهيعلملامننفس

نأفظنمفضحباهبذإذ)،]041:لصافاتا1(اتمشحوناتفلثإلىأقيإذ):عنه

،حطيطته)2(عندهعلملالمنيخئلفربما87]الانبياء:أ(نقدرعلهلن

بذلك.

علىفيهاالانبياءفإن؛والرسالةالنبؤةحقفيالتفضيلمنع:الرابعالوجه

الأحوالزيادةفيالتفاضلوإنما؛يتفاضللاواحاشيءهيإذواحد؛حد

فلانفسهافيالنبوةوأما؛والألطاف،والرتب،والكرامات،والخصوص

ومنهم،رسلمنهمولذلكعليها؟زائدةأخربأمورالتفاضلوإنما؟تتفاضل

صبيا؛الحكمأوتيمنومنهم؛عليامكانارفعمنومنهم؟الرسلمنعزمأولو

بعضهمورفع؛اللهكلممنومنهم،البيناتوبعضهم،الزبربعضهموأوتي

دا!دوءائتنالبم!عكافبخنبعضفضقاولقذ):تعالىاللهقال،درجات]بعض[فوق

.]55:لإسراءا[زبورا(

253]:[البقرةالاية(00.بعفقعكبعضهتمفضفناألرلم!ل)!تئك:وقال

)62/ب(.

بثلاثةوذلكالدنيا؛فيهنالهمالمرادوالتفضيل:العلمأهلبعضقال

وأ؛وأكثرأزكىأمتهتكونأو؛وأشهر،أبهرومعجزاتهآياتهتكونأن:أحوال

منبهاللهخصهماإلىراجعذاتهفيوفضله،وأطهرأفضلذاتهفييكون

)1(

)2(

.المطبوعمنوالمثبت،"ثاني"وجه:الأصلفي

نقصه.:حطيطته
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ألطافه،مناللهشاءماأو،رؤيةأو،خلةأو،كلاممنواختصاصه،كرامته

واختصاصه.،ولايتهوتحف

منهاتفسخيونسوانأثقالا؛للنبوة"ان:قال!يماالنبيأنرويوقد-616

إليهيسبقمناوهاممن،الفتنةموضع!ج!]اللهارسولفحفظ")1(الربعتفسخ

ووهن)3(،رتبتهمنوحط،اصطفائهفيقدحأو،لبونه!يجزح...
ص..)2(

أقته.-على-!ومنهشفقة،عصمتهفي

إلىراجعا"أنا"يكونأنوهو؛خامسوجه-الترتيبهذاعلى-يتوجهوقد

،والطهارةوالعصمةالذكاءمنبلغ-وإنأحديظنلاأي؛نفسهالقائل

أفضلالنبوةدرجةفإن،عنهاللهحكىمالأجل،يونسمنخيرأنه-بلغما

أدنى.ولاخردلحبهعنها،تحطهلمالأقدارتلكوإن،وأعلى

.اتعالى]اللهشاءإن.بياناهذامن)4(الثالثالقسمفيوسنزيد

اوباللهالمعترضشبهةحررناهبماوسقط،الغرضلك(بان)فقد

.هو]إلاإلهلا،المستعانوهو،التوفيق

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

فصل

)6(تفضيلهمنتضمنتهوماالسلامعليهأسمائهفي

عمرأبوحدثنا:قال؛الفقيهتليدأبيبنموسى:عمرانأبوحدثنا-617

منبهبنوهبقولمن585-4584/المستدركفيوالحاكمتفسيرهفيحاتمأبيابنأخرجه

مشاقيطقلمانه:والمعنى.الربيعفيالإبلمنولدما:)الزبع(.ثقيلةأحمالا:)أثقالا(

.أمرهمبدأفيكانأنهإلىإشارةبالربعتشبيههوفي،عليهايصبرولم،الرسالة

تصحيف.وهو""حرح:المطبوعوفي.طعنأي:()جرح

رفعته.منوضعأي:(رتبتهمن)حط

"في".:المطبوعفي

ظهر.:بان

"فضيلته".:المطبوعفي
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بنمحمدحدثنا،أصبغبنقاسمحدثنا،نصربنسعيدحدثنا،الحافظ

بنجبيربنمحمدعن،شهابابنعن،مالكحدثنا،يحيىحدثنا،وضاح

محمد،أنا:أسماءخمسة"لي:ع!ج!اللهرسولقال:قال،أبيهعن،مطعم

الذيالحاشروأنا،الكفربياللهيمحوالذي،الماحيوأنا،أحمدوأنا

.")1(العاقبوأنا،قدميعلىالناسيحشر

وأحمد.،محمداكتابهفي]تعالى[اللهسماهوقد

عظيمذكرهأثناءوطوى؛ثناءهأسماءهضمنأنلهتعالىخصائصهفمن

.شكره

الحمد.صفةمنمبالغة،فأفعل:أحمداسمهفأما

)63/أ(حمدمنأجل-ع!-فهوالحمد؛كثرةمنمبالغة،مفغل:ومحمد

وأحمد،المحمودينأحمدفهوحمدا؛الناسوأكثر،حمدمنوأفضل

تلكفيويتشهر،الحمدكماللهليتمالقيامةيومالحمدلواءومعه،الحامدين

فيهيحمده؛وعدهكمامحمودامقاماهناكربهويبعثه،الحمدبصفةالعرصات

لهم.بشفاعتهوالاخرونالأولون

)2(.غيرهيعطلمما-لمجي!قالكما-المحامدمنفيهعليهويفتح-618

محمدايسمىأنفحقيقبالحمادين)3(؛أنبيائهكتبفيأقتهصسمىم618

وأحمد.

هوأو]؛اخرفن-اياتهوبدائع،خصائصهعجائبمنالاسمينهذهفيثم

زمانه.قبلاحدبهمايسمىأنحمى)4(اسمهجلاللهأن

بحكمتهتعالىاللهفمنعالأنبياءبهوبشرتالكتبفياتىالذيأحمدوأما

)1(

)2(

)س!(

)4(

.(2354512/)ومسلم،)3532(البخاريأخرجه

.(058)برقمتقدم

.2(0)برقمتقدم

منع.:حمى
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علىلبس!)1(يدخللاحتىقبلهمدعوبهيدعىولا،غيرهأحابهيسمىان

شذ.أوالقلبضعيف

شاعأنإلى،غيرهمولا،العربمنأحابهيسملمايضامحمدوكذلك

منقليلقولمفسفىمحمد؛اسمهيبعثنبياانوميلاده-!-وجودهقبيل

يجعلحيثاعلمواللههو.أحدهميكونأنرجاء؛بذلكابناءهمالعرب

مسلمةبنومحمد،الأوسيالجلاحبناحيحةبنمحمد:وهم؛رسالاته

مجاشع،بنسفيانبنومحمد،البكريبراءبنومحمد،الأنصارفي

لهم.سابعلا،السلميخزاعيبنومحمد،الجعفيحمرانبنومحمد

بل:تقولواليمن.سفيانمحفدبنبمحمدتسمىمنأول:ويقال

الازد.من،اليحمدبنمحمد

يظهراو،لهأحايدعيهاأوالنبؤةيدعيانبهتسمىمنكلاللهحمىثم

ينازعولم،ع!لهال!متانتحققتحتىأمرهفياحدايشككسببعليه

فيهما.

فيففسرالكفر"بياللهيمحوالذيالماحي"وأنا[ع!ي!]:قولهواقا

منلهزوي)2(وما؛العربوبلادمكةمنإماالكفرمحوويكون.الحديث

الطهوربمعنى،عاماالمحويكونأو؛أمتهملكيبلغهأنهووعد،الأرض

.33]:[التوبة!ء(ألذينعلىليظهي):تعالىقالكما؛والغلبة

منسيئاتبهمحيتالذيأنه:الحديثفيتفسيرهورد[وقد-961

])3(.اتبعه

زمانيب()63/علىأي"قدميعلىالناسيحشرالذيالحاشر"وانا:وقوله

)1(

)2(

)3(

لب!:تخليط.

.661()برقمالاتيالحديثوانظر.جمع:زوي

.()794المناهلجبير/عنالدلائلفينعيموأبوالبيهقيرواه
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ألثبئن()وضاتو:تعالىقال!كما،نبيبعديليسأكما؛وعهدي

.]04:الأحزاب1

.الأنبياءمن-غيرهالسلامعليه-عقبلأنه؛عاقباوسمي

.نبيئ"])1(بعديليسالذيالعاقب"أنا:الصحيحأوفي-062

تعالى:قال!كما؛بمشاهدتيالناسيحشر:أي"قدمي"علىمعنى:وقيل

.]431:البقرةأ(شهيدأعينمالرسولويكونسالظعلىثه!اءق!ولؤاميو

عندصحذققدملهوأن!الو:تعالىاللهقال!؛سابقتيعلى"قدمي"على:أوقيل

.]2:أيونس(ربهغ

القيامة.يومإلييجتمعونأي؛وحولي،قداميأي"قدمي"على:وقيل

].سنتيعلى"قدمي"على:وقيل

المتقدمة،الكتبفيموجودةإنها:قيلأسماء"خمسة"لي:قولهومعنى

.ء)2(

أعلم.والله،السالفةالأمممنالعلماوليوعند

)طه(منها:وذكرأسماء")3(عشرة"لى:!ج!عنهرويوقد-621

مكي.حكاه؛(وم!يس

!الوي!س(وفي!هاديياطاهر!ياإنه:(م!طهتفاسير)4(بعضفيقيلوقد

محمد.بنوجعفر،الواسطيعنالسلميحكاه(إ)ستديا

الحديثفيالتيالخمسةفذكرأسماء"عشرة"لي:غيوهوذكر-622

."الملاحمورسول،الراحةورسول،الرحمة"وأنارسول:قال!؛الأول!

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

مطعم.بنجبجرحديثمن(125)2354/مسلمأخرجه

.المطبوعمنوالمثبت.الأصلفيواضحةتظهرلم

.وضاعسندهوفي2()4برقمتقدم

."تفسير":المطبوعفي

.)994(المناهل/مرسلامجاهدعنسعدابنرواه
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.")2(النبيينقفيت،()1المقفيوأنا-م622

.أروهولم،وجدتهكذا؛الكاملالجامع:والقيم")3(قئم"وأنا-623

أشبهوهو؟الحربيعنبعدذكرناهكما-بالثاء-قثمصوابهأنوأرى

بالتفسير.

لناابعث!اللهم:السلامعليهداودقال:الأنبياءكتبفيأيضاوقعوقد

.بمعناهالقيميكونفقد؛الفترةبعدالسنةمقيممحمدا

محمد،:أسماءسبعةالقرآنفي"لي:ع!ي!عنهالنقالشوروى-624

.")4(اللهوعبد،والمزمل،والمدثر،وطه،ويس،وأحمد

س!:"وهي:عنهاللهرضيمطعمبنجبيرعنحديثأوفي-625

.وماح]،وحاشر،وعاقب،وخاتم،وأحمد،محمد

نفسهلنايسمي!ي!كانأنه،الأشعريموسىأبيحديثوفي-626

ونبي(،)والحاشر،والمقفي،وأحمد،محمد"أنا:فيقول،أسماء

.]")6(الرحمةأونبي،الملحمةونبي،التوبة

.")7(لراحةاو""المزحمة":ويروى

الله.شاءإنصحيحوكل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

..""المقتفي:المطبوعفي

.الأنبياءاخرأنهوالمراد.بعدهمجئت:(النبيين)قفيت،مالكبنعوفعننعيمأبورواه

5(.10)المناهلابنهلميسندهولمجابرعنالفردوسفيالديلميرواه

:قال:بعضهمعنالذهبيقالولكن،أجدهلم":وقال5()20المناهلفيالسيوطيذكره

."وطهويساللهوعبدوأحمدمحمد:أسماءخمسةالقرآنفيلمج!اللهلرسول

.)2355(مسلمصحيحفيأيضاثابتةوهي.المطبوعفيتردلم،"والحاشر"كلمة

عقبالمصنفصححهاروايةوهي"الملحمة"ونبي:قولهبدون)2355(مسلمأخرجه

.72(4)4يعلىأبيمسندفيتخريجهوتمامرواياتهوانظر62()9برقمالآتيالحديث

.المطبوعمنوالمثبت،""والرحمة:الأصلفي
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."قبالعا"معنى"لمقفيا"ومعنى

وما!و:تعالىقالفقدوالراحة،والمزحمة،والتوبة،الرحمةنبيئوأما

يزكيهمبانهوصفهوكما701].([الأنبياء:لئعنمينرثهةإلاأزسلئف

بآتمؤمنبو!و.مستقيمصراطإلىويهديهم.والحكمةالكتابويعلمهم

!!صب!صو
128].:[التوبةرءوهـرحيو!

.")1(مرحومةأمة":انهاأمتهصفةفيقالوقد-627

يأ17]؛[البلد:(بأتمرحمةوتواصوابالضتروتواصوا!و:فيهمتعالىاللهوقال

ورحمة،لامتهرحمةتعالىرئه)64/1(--!ي!فبعثهبعضأ؛بعضهميرحم

مرحومة،أمتهوجعل،لهممستغفرا[و]ومترحمأ،بهمورحيمأ،للعالمين

بالرحمة.ووصفها

عبادهمنيدبئالله"ان:فقال؛عليهوأثنى،بالتراحم[!ي!]وأمرها628-

.")2(الرحماء

الأرضفيمنارحموا.الرحمنيرحمهم"الزاحمون:وقال-962

السماءأ)3(.فيمنيرحمكم

!فو؛والسيفالقتالمنبهبدثماالىفاشارم!"الملحمة"نبيئروايةواما

..صحيحةوهي

)1(

)2(

)3(

الاشعري.موسىأبيحديثمنوغيره)7277(يعلراوأبو،)4278(داودأبوأخرجه

مصباحفيالبوصيريأيضأوصححه،الذهبيووافقه،)4/444(الحاكموصححه

.()2942ماجهابنس!ننفيأنسحديثوانظر.الماعونبذلفيالحافظوح!نه.الزجاجة

اللهيرحم"انما:بلفظزيدبنأسامةحديثمن)239(ومسلم،)7448(البخاريأخرجه

.الرحماء"عبادهمن

بناللهعبدحديثمن.(016)2/وأحمد،()2491والترمذي،(1494)داودأبوأخرجه

."صحيححسنحديث"هذا:الترمذيقال.العاصبنعمرو
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و./05)1(و
الرحمة،"ونبي:ولمحيه،موسىأبيحديثمثلحديفةوعن-06

.")3(الملاحمونبي،التوبةونبي

ملك،"أتاني:قالع!ي!أنهالسلامعليهحديثهفيالحربيوروى-631

وهذا؛لاللخيرالجامعوالقثم)4(::قال0مجتمعأيقثم")3(أنت:ليفقال

.معلومالسلامعليهبيتهأهلفيهواسم

؛ذبهرناهماسوىكثيرةعد!لىالقرانفيوسماته-ع!ي!-ألقابهمنجاءتوقد

والبشير،،والمبشر،والنذير،والمنذر،المنيروالسراج،كالنور

الرحيم،والرؤوف،النبيينوخاتم،المبينوالحق،والشهيد،والشاهد

الوثقى،والعروة،اللهونعمة،()العالمينورحمة،الصدقوقدم،والامين

الله،وداعي،الاميوالنبي،والكريم،الثاقبوالنجم،المستقيموالضراط

جليلة.وسمات،كثيرةأوصاففي

رسوله،وأحاديث،أنبيائهوكتب،المتقدمةاللهكتبفيمنهاوجرى

القاسم،وأبي،والمجتبى،بالمصطفىكتسميته؛شافيةجملةالامةوإطلاق

والمصلح،،والمتقي،المشفعوالشفيع،العالمينربورسول،والحبيب

،آدمولدوسيد،والهادي،والمصذوق،والصادق،والمهيمن،والطاهر

اوخليلاللهوحبيب،المحجلينالغروقائد،المتقينوإمام،المرسلينوسيد

،المحمودوالمقام،والشفاعة،المورودالحوضوصاحب]الرحمن

،التاجوصاحب،الرفيعةوالدرجة،والفضيلة،الوسيلةوصاحب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.""وروى:المطبوعفي

الظمان.موارد)5902(حبانابنوصححه.وغيره)036(الشمائلفيالترمذيأخرجه

تخريجه.استوفيناوهناك

هو:والحربي.)631(المناهلحلبس/بنميسرةبنيون!عنالدلائلفينعيمأبورواه

سنةولد.البغداديإسحاقبنإبراهيم:الإسلامشيخ،العلامة،الحافظ،الإمامالشيخ

356.037-13/النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر)285(هـ.سنة(هـومات)891

.المطبوعمنوالمثبت،""والقثوم:الأصلفي

."للعالمين":المطبوعفي
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والنجيب،،والناقة؛البراقوراكب،والقضيب،واللواء،والمعراج

وصاحب،والبرهان،والعلامة،والخاتم،والسلطانالحجةوصاحب

والنعلين.)64/ب(الهراوة

السنة،ومقيم،والمختار،المتوكل:الكتبفيأسمائهومن

فيالبارقليطمعنىوهو؛الحقوروح]القدس[وروح،والمقدس

الإنجيل.

والباطل.الحقبينيفرقالذي:البارقليط:)1(ثعلبوقال

طيب،،طيبومعناهماد)2(؛ماد؛السالفةالكتبفيأسمائهومن

.الأحباركعبحكاه؛والحاتم،والخاتم،وحفطايا)3(

الأنبياءأحسن:والحاتم.الانبياءبه][اللهختمالذيفالخاتم:ثعلبقال

وخلقا.خلقا

)1(

)2(

)3(

سنةومات2(هـ.00)سنةولد،الشيبانييحيىبنأحمد،النحوإمامالمحدثالعلامةهو

سيرفيترجمتهانظر.وغيرهالقراءاتوكتاب،النحوييناختلاف:مصنفاتهمن192(هـ.)

.7-41/5النبلاءأعلام

النصفيوجاءت.الصوابوهوللشفا،خطيةنسخةمنوالمثبتماذ"،"ماذالأصلفي

(هـ057)المتوفىالمغربييحيىبنالسموألالمهتديالإمامقالماد""بماد:للتوراةالعبري

:(1)15صاليهود""إفحامالقيمكتابهفي(ابوانبنيهوذابنشموائيل:إسلامهقبل)اسمه

وذلك،وتسعيناثنين:كانبالجملحروفهاحسابعددناإذا،ماد""بماد:الكلمة"فهذه

هذافيذلكجعلوإنما.وتسعوناثنانأيضافإنه.مج!ح!"محمد"اسمحروفحسابعدد

غيرفيعملواكما،التوراةمنأسقطتهأو،اليهودلبدلتهبهصرحلولأنه،ملغزاالموضوع

لأستاذنا382(-)375ص"الإسلاميالعربتاريخأصول"فيكتابوانظرهـ.ا"ذلك

إلىيترجمأنوتمنىاليهود""إفحامبكتابوافياتعريفاعرففقدشرابمحمدالبحاثة

مفهوماتفيجذريأتغييراتحدث،وعمليةإعلاميةوثيقةلأنهالأوربيةواللغةالعبرية

بعامة.الأوربيوالقارىء،بخاصةاليهوديالقارىء

.الحرمويحمي،الحراممنيمنعمعناه
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التوراةفيأيضاواسمهوالمنحمنا؛)2(،مشقح)1(:ب!لسريانيةويسمى

سيرين.ابنعنذلكروي.أحيد

:قال؛الإنجيلفيمفشراذلكوقع؛السيفأي؛القضيبصاحبوممنى

كذلك.وأمته،بهيقاتلحديدمنقضيبمعه

الآنوهو؛ع!ي!لمج!طكانالذيالم!ئموق)3(القضيبأنهعلىيحملوقد

الخلفاء.عند

والله-وأراها؛العصا-اللغة-فيفهيبهاوصفتالتيالهراوةواما-632

لأهل،بعصايعنهالناس"أذود:الحوضحديثفيالمذكورةالعصا-أعلم

")4(.اليمن

والعمائم،للعربإلاحينئذتكنولم،العمامةبهفالمرادالتاجواما

.العربتيجان

نإمقنعمنهاذكرناهوفيما؛كثيرةالكتبفيوسماته،وألقابه،وأوصافه

القاسم.أباالمشهورةكنيتهاوكانت.اللهشاء

له:فقالجبريلجاءهإبراهيماله]ولدلماأنه:أنسعنوروي-633

.("])ابراهيمأباياعليك"السلام

)2(

)3(

)4(

.بالفاءالمطبوعوفي.بالقافالاصلفيكذا

.القدسروح:وقيل.محمدمعناه:قيل

الوسيط.المعجم/الدقيقالطويل:الممشوق

لانصاروا.اليمنأهلغيرعنهالناسأطرد:ومعناه.ثوبانحديثمن023(1)مسلمأخرجه

اليمن.من

،406()2/المستدركفيوالحاكم،)041(والليلةاليومعملفيالسنيابنأخرجه

الطبراني"رواه:9161/الزوائدمجمعفيالهيثميوقال،(164)1/الدلائلفيوالبيهقي

."ضعيفوهولهيعةابنوفيهالاوسطفي

واحد.وغيرشاكرأحمدالعلامةحديثهصححوقد.فيهمختلفلهيعةبناللهعبد:قلت
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فصل

الحسنىأسمائهمنبهسفاهبمالهتعالئاللهتشريففي

العلاصفاتهمنبهووصفه

فيلانخراطه!الاولالباببفصولالفصلهذاأحرىما:المؤلفقال

إلىللهدايةالصدراللهيشرحلملكن؛معينهابعذبوامتزاجه،مضمونهاسلك

فيالخوضعندإلاوالتقاطهجوهرهلاستخراجالفكرأنارولا،استنباطه

شمله.بهونجمع،إليهنضيفهأنفرأينا؛قبلهالذيالفصل

من)2(عليهمخلعهابكرامة)1(أنبيائهمنكثيرأخصقتعالىاللهأنفاعلم

"حليم"بوإبراهيم،"و"حليم"عليم"بواسماعيل،إسحاقكتسمية؛اسمائه

ويوسف"و"قوقي"كريم"بوموسىب"بر"ويحيىوعيسى"شكور"بونوح

نطقكماالوعد""صادقبأ()65/وإسماعيلصابر""بوأيوب"عليم"حفيظب

جميعهم.علىوسلماللهصلى.ذكرهممواضعفيالعزيزالكتاببذلك

أنبيائهألسنةوعلى،العزيزكتابهفيمنهاحلاهبأن:!ج!نبينامحمداوفضل

لمإذ،الذكروإحضار،الفكرإعمالبعدجملةمنهالنااجتمع.كثيرةبعدة

فصلين.لتأليففيهاتفرغمنولا،اسمينفوقمنهاجمعمننجد

ألهم-كماتعالىاللهولعلاسما؛ثلاثيننحوالفصلهذافيمنهاوحررنا

غلقه.ويفتح،الانلنايظهرهلممابابانة)3(النعميتم-وحققهمنهاعلمماإلى

وحمده،نفسهحمدلانه؛المحمودومعناه"الحميد":تعالىأسمائهفمن

.الطاعاتولأعماللنفسهالحامدبمعنىأيضاويكون،عباده

بمعنى"محمد"فوأحمد؛،محمدا!ج!النبي]تعالىاللهأوسمى

)1(

)2(

)3(

.الانبياء"":المطبوعفي

لهم.اعطاها:عليهمخلعها

.""النعمة:المطبوعفي

492



.داودزبورفياسمهوقعوكذا،محمود

هذانحوإلىوأشار،حمدمنواجلحمد؛منأكبربمعنىو"أحمد"

بقوله:حسان

محمد(1(وهذامحمودالعزشفذوليجفهاسمهمنلهوشق

.متقارببمعنىوهما"الرحيمالرؤوف":تعالىأسمائهومن

رحيو(ؤوفبأئمؤمنايت!ه:فقال؛بذلككتابهفىسماهو[قد]

.]128:[التوبة

والمتحقق،الموجود:الحقومعنى"المبيق"الحق:[تعالى]اسمائهومن

وإلهئته.أمرهالبيناي؛المبينوكذلك،أمره

دينهمامرلعبادهالمبينبمعنىويكون[واحد]بمعنىو"أبان""بان"

ومعادهم.

ورسولمألمحقهمضآ)حتئ:تعالىفقال؛كتابهفيبذلك-!-النبيوسمى

.]92:الزخرف[(فبين

.]98:لحجرا[(لصبينأألثذيرأنالمفوقل!:]لىتعا[لوقا

.]801:يونس[(رئبهئممنألحقلمجمجأقذ):تعالىوقال

محمد.:قيل5]؛:[الأنعام(هتمجالفابألحقكذبوافقد)تعالىوقال

وهو،وامرهصدقهوالمتحقق،الباطلضدههنا)2(ومعناه.القرآنوقيل

.الأوليمعنى

قالكما؟بهبعثهمااللهعنالمبئنأو،ورسالتهأمرهالتتنو"المبين":

.]44:لنحل[ا(إلئهتمنزلماللئاسلتبين):]تعالى[

)1(

)2(

"ويروى:وقال،!ي!النبيعمطالبأبيإلى211()1/النبويةالسيرةفيكثيرابننسبه

ث!.لحسان

"هنا".:المطبوعفي
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منورأو،خالقهأي،النورذوومعناه"النور":تعالىأسمائهومن

بالهداية.المؤمنينقلوبومنور،بالأنواروالأرضالسموات

قب(و!تنبنورالله!ف-جلإقذ):فقال؛نوراوسماه

.القرآن:وقيل.محمد:قيل:]51:المائدةا

بذلكسمي،46]:[الأحزاب()65/ب(فنيراوسراجا):فيهوقال

به.جاءبماوالعارفينالمؤمنينقلوبوتنوير،نبوتهوبيان،أمرهلوضوح

عبادهعلىالشاهد:وقيل.العالم:ومعناه"الشهيد":تعالىأسمائهومن

القيامة.يوم

]54:لأحزاباأشهدا(أزبملتكإنا):فقال؟وشاهداشهيداوسماه

وهو؛ا]43:البقرةا(شهيدأعليئالرسولويكون)اتعالى]:وقال

.الأولبمعنى

الخير.الكثير:ومعناه""الكريم:تعالىأسمائهومن

العلي.:وقيل.العفو:وقيل.المفضل:وقيل

.")1("الأكرم:تعالىأسمائهفيالمرويالحديثوفي-634

قيل:4]؛0:الحاقةأ(!لورسوللقؤلإفي):بقولهكريماتعالىوسماه

جبريل.:وقيل.محمد

)2(.ادم"ولدأكرم"أنا:السلامعليهوقال-635

صم!.حقهفيصحيحةالاسمومعاني

)1(

)2(

"الأسماءفيوالبيهقي،(17)1/والحاكم،)99(صالدعاء""شأنفيالخطابيأخرجه

قال.الحصينبنالعزيزعبدإسنادهوفي.هريرةأبيحديثمن)7(ص"والصفات

يعلىأبيمسندفيتخريجهتماموانظر."ضعفوه"بل:بقولهالذهبيوتعقبه.ثقة:الحاكم

)6277(03

،405،)938برقمعباسابنعننحوهوتقدم.أن!حديثمن(994،)388برقمتقدم

)546.
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دونه.شيءكلالذي،الشأنالجليل:ومعناه""العظيم:تعالىأسمائهومن

.]4:القلم[عظيو(ظقلعكهـإنلث):ع!ي!لنبيافيوقال

لامة،عظيماوستلد:إسماعيلعن،التوراةمنسفرأولفيووقع

عظيم.خلقوعلى،عظيمفهو؛عظيمة

وقيل:.القاهر:وقيل،المصلح:ومعناه"الجبار":تعالىأسمائهومن

المتكبر.:وقيل.الشأنالعظيمالعلي

سيفك؛الجبار!أيهاتقلد:فقالبجتار؛داودكتابفيع!يمالنبيوسمي

يمييك.بهيبةمقرونةوشرائعكناموسكفإن

لقهرهأو،والتعليمبالهدايةالامةلإصلاحهإما:ع!ي!النبيحقفيومعناه

.خطرهوعظيم،البشرعلىمنزلتهلعلوأو،أعداءه

أنتوما):فقال؟بهتليقلاالتيالتكبر-جبريةالقرانفي-عنهتعالىونفى

.]45:[ق2(بجباعلتهم

العالى،ء)1(الشيبكنهالمطلع:ومعناه"الخبير":تعالىاسمائهومن

المخبر.معناه:وقيل.بحقيقته

.]95:[الفرقان(خبيرابهءفشلألرخمن!و:تعالىاللهوقال

السلامعليهالنبيغيربالسؤالالمامورالعلاء)2(:بنبكرالقاضيقال

!ي!.)3(المصطفىهوالخبيروالمسؤول

فالنبيئ؛[تعالى]الله[هو]والمسؤول.[ع!يم]النبيالسائل[بل]:غيرهوقال

)1(

)2(

)3(

وحقيقته.جوهره:الشيكنه

مصرفيمات.المالكيةعلماءمنقاض.القشيريالفضلأبو:العلاءبنمحمدبنبكرهو

فيوألف،نفيسالاحكامفي"ومؤلفه:الذهبيقال.سنةوثمانيننيف)344(هـعنسنة

النبلاءأعلامسيرانظرالقدر"أهلوعلى،والطحاوي،المزنيوعلى،الشافعيعلىالرد

للزركلي.لاعلاموا،51/537

.""النبي:المطبوعفي
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اللهأعلمهبماالعلممنغايةعلىعالملانه:قيل؛المذكورينبالوجهينخبير

به.إعلامهمفيلهأذنبمالأمتهمخبر،معرفتهوعظيم،علمهمكنونمنأ()66/

أبوابفاتحأو،عبادهبينالحاكم:ومعناه""الفتاح:تعالىأسمائهومن

وبصائرهمقلوبهميفتحأو؛عليهمأمورهممنوالمنغلق،والرحمةالرزق

فقذتستتفعحواإن!و:][تعالىكقوله؛الناصربمعنىأيضأويكون؛الحقلمعرفة

النصر؛جاءكمفقدتستنصرواإن:أي91]؛:[الأنفال(أقتح-جا

والنصر.الفتحمبتدىءمعناه:وقيل

الإسراءحديثفي"الفاتح"ب!محمدانبيهتعالىاللهوسفى-636

هريرةأبيعن،وغيرهالعاليةأبيعن،أنسبنالربيعروايةمنالطويل

.وخاتما"فاتحا"وجعلتك:تعالىاللهقولمنةؤفيه؛عنهاللهرضي

لي"ورفع:مراتبهوتعديد،ربهعلىثنائهفيع!ي!النبيقولمنوفيه

وا،الحاكمبمعنى--هناالفاتحفيكونوخاتما(()1(؛فاتحاوجعلني،ذكري

والإيمانالحقلمعرفةلبصائرهمالفاتحأو،أمتهعلىالرحمةلابوابالفاتح

الأنبياءفيالمقدمالمبدأأو،الامةبهدايةالمبتدىءأو،للحقالناصرأو؛بالئه

لهم.والخاتم

فيواخرهم،الخلقفيالأنبياءأول"كنت:السلامعليهقالكما-637

")2(.البعث

المثبب:ومعناه"الشكور")3(:الحديثفيتعالىأسمائهومن-م637

عليهنوحانبئهبذلكووصف؛المطيعينعلىالمثني:وقيل.القليلالعملعلى

.3]:لإسراءا1(شكورااعئه؟تإن!م!:فقالالسلام

عبداأكون"أفلا:فقالنفسهبذلك!النبيوصفوقد-638

)1(

)2(

)3(

.(434،م004،704،144)برقمأطرافهتقدمت

.)386(برقمالمتفدمهريرةأبيحديثوانظر،)32(برقمتقدم

)634(.برقمتقدم
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نفمحميمجهدا،عليهمثنيأ،ذلكبقدرعارفأ،ربيبنعممعترفأأي(")1شكورا؟

لأزيدنكم(ش!رتؤلين!واتعالى]:لقوله؛ذلكمنالزيادةفي

.7]:ابراهيمأ

.والشهادةالغيب)2(وعالم.والعلام،العليم:تعالىأسمائهومن

لئمماوعلمك):]أتعالىفقال؛منهبمزيةوخصه؛بالعلمسك!يمنبيهووصفه

.]311:النساءأعظيما(علئكاللهفضولوكاتتعمتكن

تعلهون(تكولؤالتمماويعلصيوالحمةالكئفهـدعئمحم!و:وقال

.]151:البقرةا

قبلللأشياءالسابقومعناهما:والاخر"،"الأول:تعالىاسمائهومن

فنائها.بعدوالباقي،وجودها

اخر.ولااولب(661/لهليسانهوتحقيقه

")1(.البعثفيواخرهم؛الخلقفيالأنبياءأول"كنت:ع!ي!وقال-963

(نوجومنوجمنفميثقهمألنبينمنأضذنا!وولىذ:تعالىقولهبهذاوفسر

سك!يم.محمدافقدم؛7]:الأحزاب1

عنه.اللهرضيالخطاببنعمرمنهنحوالىأشاروقد

.")4(السابقونالاخرون"نحن:قولهومنه-064

الجنة،يدخلمنوأول،الأرضعنهتنشقمنأول"أنا:وقوله-641

.!الزسلواخر،النبيينخاتموهو(")مشفعوأول،شافعوأول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(164و)5،(0451)برقموسيأتي،331()برقمتقدم

.المطبوعمنوالمثبت"والعالم":الاصلفي

.637(،)32برقمتقدم

.هريرةأبيحديثمن85()5ومسلم،)876(البخاريأخرجه

برقمأخرىبروايةتقدموقد.الثانيةالفقرةبدونهريرةأبيحديثمن)2278(مسلماخرجه

(105،30)5.
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القادر.:ومعناه"المتينالقوةو"ذو،""القوي:تعالىأسمائهومن

مكين(اتعرشذىعندقؤؤ)ذى:فقال؛بذلكتعالىاللهوصفهوقد

جبريل.:وقيل.محمد:قيل؛2]0:التكويرا

.(المأثور)1الحديثفي""الصادق:تعالىأسمائهومن-م164

.")2(المصدوقب"الصادق!اسمهأيضاالحديثفيوورد-642

اللهقالوقد؛الناصر:ومعناهما"و"المولى""الولي:تعالىأسمائهومن

.]55:المائدةاورسوميلو(اللهوبثم!إنها!الو:لىتعا

.")3(مؤمنكلوليئ"أنا:السلامعليهوقال-643

.]6:لأحزابا1!أنفممهتممنباتمؤصمضينأؤكألنبئ!الو:تعالىاللهوقال

")4(.مولاهفعليمولاهكنت"من:السلامعليهوقال-464

.الصفوح:ومعناه"العفو":تعالىأسمائهومن

بالعفو؛وأمره،التوراةوفي،القرانفينبيهبهذااتعالى]اللهوصفوقد

.]991:الأعراف1(لالعضفاتعفووأ!ىضذ!ه:]أتعالىفقال

.]31:ئدةلمااأ(واضفخعتهتمفاغف!الو:لوقا

)1(

)2(

)س!(

)4(

.)634(برقمتقدم

حدئنا:قالمسعودبناللهعبدعن)2643(ومسلم،)8032(البخاريأخرجه

.المصدوقالصادقوهوروعم!اللهرسول

)8922(البخاريوأخرجه".المؤمنينولي"أنا:بلفظجابرعن3371/أحمدأخرجه

."أنفسهممنبالمؤمنينأولىأنا":هريرةأبيحديثمن(161)9ومسلم

فيضفيالمناوينقلهفيما-السيوطيقال.الصحابةمنعددعنمرويصحيححديث

الظمانوموارد،)6423(يعلىأبيمسندوانظرمتواتر"."حديث-:6/218القدير

.()1275برقموسياتي.(022)5
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تعفو"أن:قال!؛أتعفو(ضذم!:قولهعنسألهوقد-جبريللهوقال!-645

!)1(

."طلمكعمن

صفته:في،المشهورالحديثفي[والإنجيل]التوراةفيوقال!-646

.")2(ويصفحيعفوولكن،غليظولا،بفظ"ليس

،عبادهمنأرادلمناللهتوفيقبمعنىوهو""الهادي:تعالىأسمائهومن

يشاءمنويهدىألسبودارإكيذعوأوالله!و:تعالىاللهقال!.والدعاءالدلالةوبمعنى

من:وقيل.الميلمنالجميعوأصل25]:[يونس(مسعقجمصرطاك

)3(0التقديم

[الله]وقال!.!ي!النبييعني!هاديياطاهر!يا:إنه!طه(تفسيرفيوقيل

.]25:[الشورىمسحقيص(صرفىإكلتهدىوإشك!و:لهتعالى

.]64:لاحزابا[نهء(بإدأدلهإلىوداعيامالو:فيهأ()67/ل!وقا

أجئتمقتهدىلاإنك!و:تعالىقال!؛الاول!بالمعنىمختص][تعالىفالله

.]65:[القصصلمجشاءصههمنيهدىاللهولبهن

تعالى.غيرهعلىينطلقالدلالةوبمعنى

فمعنى؛واحدبمعنىهما:قيل"المهيمن،"المومن:تعالىأسمائهومن

الحق،قولهوالمصدق،عبادهوعدهالمصدق:تعالىحقهفيالمؤمن

عبادهالمؤمن:وقيل.نفسهالموحد:وقيل.ورسلهالمؤمنينلعبادهوالمصدق

عذابه.منالاخرةفيوالمؤمنين،ظلمهمنالدنيافي

.هاءالهمزةفقلبت،منهمصغر،الامينبمعنىالمهيمن:وقيل

)1(

)2(

)3(

.()916برقمتقدم

وصفته.العاصبنعمروبناللهعبدحديثمن213(،)16برقمالتوراةفيصفتهتقدم

صحيححديث"هذا:الحاكمقال.عائثةحديثمن2461/الحاكمرواهاالإنجيلفيع!

الذهبي.ووافقه"يخرجاهولمالشيخينشرطعلى

.)هدى(اللغةمقاييسمعجمانظر

103



،)1(تعالىاللهأسماءمناسمإنه،امين:الدعاءفيقولهمإن:قيلوقد

المؤمن.معنىومعناه

والحافظ.الشاهدبمعنىالمهيمن:وقيل

:فقال؛أميناتعالىاللهسماهوقد،ومؤمن،ومهيمن،أمينع!والنبي

.]12:التكويرأأميهز(ثمضطاعميه

النبوةقبلبهوشهر،بالأمينيعرف-السلامعليه-وكان-647

.وبعدها)2(

قوله:فيمهيمناشعرهفي،العباسوسماه-648

)3(النطقتحتهاعلياءخندفمنالمحهيمنبيتكاحتوىثم

القاسمأبووالإمام،)4(القتبيقاله!المهيمنايهاياالمراد::قيل

)5(.القشيري

.يصدق:اي؛6]1:التوبةألئمؤمنى(ويؤضمنبأدلهيؤمنميه:تعالىوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

مبنياسمتعالىاللهأسماءفيليسلأنهيصحلا"وهذا:313/واللغاتالأسماءتهذيبفي

الطريقانعدموقد،متواترةسنةأوبقرانإلاتثبتلاتعالىاللهأسماءأنمعمعربغيرولا

."آمينفي

)277(.بر!تقدمتبالأمينلمجرلئهرف

،""احتوىبدل""اغتدى:الأصلوفي)393(.برقمأخرىأبياتستةمعالبيتهذاتقدم

.المطبوعمنوالمثبت

.الدينوريقتيبةبنمسلمبناللهعبد،محمدأبو،الفنونذو،الكبيرالعلامةهو

سنةمات.وغيرهالحديثومشكل،الأخبارعيونله.فاضلادئنأثقةكان:الخطيبقال

)276(هـ.

.203-13692/النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر

صاحب.القثيريهوازنبنالكريمعبد:القاسمأبوالأستاذ،القدوةالزاهدالإمامهو

فيترجمتهانظر)465(هـ.سنة)375(هـوماتسنةولد.التصوففي"القشيرية"الرسالة

.-18227233/النبلاءأعلامسير
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المؤمن.بمعنىفهذا،")1(لأصحابيأمنة"أنا:[!م!م]وقال-964

منالمطهرالنقائصعنالمنره:ومعناه"القدوس":تعالىأسمائهومن

ومنه؛؛الذنوبمنفيهيتطهرلانه")2(المقدس"بيتوسمي؛الحدثسمات

.القدسوروح،المقدسالوادي

منالمطهرةأي"المقدس"السلامعليهأسمائهفيالانبياءكتبفيووقع

.]2:لفتحا[تأخر(وماذنعثمنتقذممااللهتغفرلك):لىتعاقالكما،لذنوبا

قالكما،عنهاباتباعهويتنزه،الذنوبمنبهيتطهرالذيأو

912].:[البقرة(ويزكبهتم)

.]61:المائدة[(لنورهـااالظدتمنويخرجهم):]تعالى[وقال

والاوصاف)67/ب(.الذميمةالاخلاقمن،مطهرابمعنىمقذسايكونأو

الدنية.

نظيرلاالذيأو،الغالب،الممتنع:ومعناه"العزيز":تعالىاسمائهومن

]8:[المنافقونء!ولرسولهاتعزة)وبله:تعالىوقال؛لغيرهالمعزاو،له

القدر.وجلالةالامتناع:أي

رئهو)يبمثرهئم:فقال،والنذارةبالبشارةنفسهتعالىاللهوصفوقد

.]12:التوبة[(ورضونمنهبرخمؤ

93]:عمران[ال(اللهمنبكمةمصدقابيخيىيبمتتركأللهأن!و:وقال

.]54:عمران[ال(])3(متهبكلمؤ[وم!

)1(

)2(

)3(

.)34(برقمتقدم

المقدس"بيتكتابانظرالمطفر.ومعناها.المشددةالقافوفتحالميمبضمروايةوهناك

القلم.دارطبع.شزابمحمدالبحاثةلاستاذنا،موثقةتاريخيةدراسةالأقصىوالمسجد

يبزكاللهإن!رليمألمبعكةقالتإذ)اولها:والآية.المطبوعمنزيادةحاصرلينبينما

.(..مرتيمانعيسىأئصسيحاشمهفتهبكلمة
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طاعته،لأهلمبشراافي1(:وبشيرالمونذيرا،مبشراتعالىاللهوسماه

معصيته.لأهلونذيرا

ذكروقد(يسو)(طه!الو:المفسرينبعضذكرهفيماتعالىأسمائهومن

.وكرموشزف!ممحمدأسماءمنأنهما)2(أيضابعضهم

فصل

المخلوقين،ذواتتشبهلاتعالئاللهذاتأنأفي

])3(المخلوقينصفاتتشبهلاتعالئوصفاته

هذابهاأذيل)4(نكتةأذكرأناوها:عنهاللهرضيالفضلأبوالقاضيقال

ضعيفكلعنتقدمفيمابهاالإشكالوأزيح،القسمهذابهاوأختم،الفصل

شبهعنوتزحزحه،التشبيه()مهاويمنتخفصه،الفهمسقيم،الوهم

وكبريائهعظمتهفياسمهجلاتعالى]اللهأنيعتقدأنوهو)6(؛التمويه

ولا،مخلوقاتهمنشيئايشبهلا،صفاتهوعلي،أسمائهوحسنى،وملكوته

تشابهفلا؛المخلوقوعلىالخالقعلىالشرعأطلقهمماجاءماوأن؛بهيشبه

فكما؛المخلوقصفاتبخلافالقديمصفاتإذ؛الحقيقيالمعنىفيبينهما

ذإ؛المخلوقينصفاتتشبهلاصفاتهكذلك،الذواتتشبهلاتعالىذاتهأن

ذلك؛عنمنزه-تعالىوهو؛)8(والأعراض)7(الأغراضعنتنفكلاصفاتهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.المطبوعفيتردلم،"بشيرا":كلمة

.المطبوعمنوالمثبت،"أنها":الأصلفي

.عنديمنزيادةحاصرتينبينما

فكر.وإنعامبدقةإليهايتوصلالدقيقةالعلميةالمسألة:النكتة

العميقة.الحفر:المهاوي

والباطل.الحقمنومزجهزخرفه:الحديثمؤه:يقال.بالباطللثسه:الحقمؤه:التمويه

والقصد.الهدفوهو،غرضجمع:الأغراض

قامما:المنطقعلموفي.وغيرهمرضمنويزوليطرأماوهو،عرضجمع:الأعراض

والقصر.والطولكالبياض،بغيره
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ءلثف(كمثلهلتس!و:قولههذافيوكفى،وأسمانهبصفاتهيزل!لمبل

.]11:[الشورى

غيرذاتإثباتالتوحيد:المحققينالعارفينالعلماءمنقال!مندرولله

.الصفاتمن)1(معطلةولا،للذواتمشبهة

ليسفقال!:؛مقصودناوهي؛بيانا-اللهرحمه-الواسطيالنكتةهذهوزاد

منإلا،صفةكصفتهولا،فعلكفعلهولا،اسمكاسمهولا،ذاتكذاته

صفة)68/ا(لهايكونأنالقديمةالذاتوجلت؛اللفظاللفظموافقةجهة

قديمة.صفةالمحدثةللذاتيكونأناستحال!كما،حديثة

عنهم.اللهرضي،والجماعةوالسنةالحقأهلمذهبكلهوهذا

بيانا؛ليزيده،هذاقوله-اللهرحمه-القشيريالقاسمأبوالإمامفسروقد

ذاتذاتهتشبهوكيف،التوحيدمسائلجوامععلىتشتملالحكايةهذه:فقال!

لغيروهو،الخلقفعلفعلهيشبهوكيف!؟مستغنيةبوجودهاوهي؛المحدثات

ولا،وجد،وأغراضلخواطرولا،حصل،نقصدفعأو،أنسجلب

.الوجوههذهعنيخرحلاالخلقوفعل!ظهر؟،ومعالجةبمباشرة

بعقولكمأدركتموهأو،باوهامكمتوهمتموهما:مشايخنامن،اخروقال!

مثلكم.محدثفهو

إليهانتهىموجودإلىاطمأنمن)2(:الجوينيالمعاليابوالإماموقال!

فهوالمحضالنفيإلىاطمأنومن،مشبه!3(فهو؛فكره

)1(

)2(

)3(

"عن".:المطبوعفي

اللهعبدبنالملكعبد،المعاليأبوالحرمينامام،الشافعيةشيخ،الكبيرالإمامهو

.النيسابوريالجويني

انظر.وغيرهالمذهبفيالمطلبنهاية:كتبهمن)478(.سنةهـومات)041(سنةلدو

.-18468477/النبلاءأعلامسيرفيترجمته

عزللهتثبتلاأنهو:والتعطيل.خلقهمنبأحدوتعالىسبحانهاللهيشبهأن:التشبيه:مشبه

مجان!-المذهبينوكلا!شيو.رسولهبهاوصفهأو،نفسهبهاوصفالتيالصفاتوجل
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موحا.فهوحقيقتهدركعنبالعجزاعترفبموجودقطعوإن،)1(معطل

اللهقدرةأنتعلمأنالتوحيدحقيقة:)2(المصريالنونذيقول!أحسنوما

شيءكلوعلة،)4(مزاجبلالهاوصنعه،)3(علاجبلاالأشياءفيتعالى

بخلافه.فاللهوهمكفيتصوروما،لصنعهعلةولا،صنعه

لتس!و:لقولهتفسير،الاخروالفصل،محققنفيسعجيبكلا!وهذا

.]11:[الشورى1ءلثفءممثله

.]32:نبياءلأا[(لمجئمئوتوهئميفعليشلضالا):لقولهتفسير:نيلثاوا

(فيكونكنلهنمولأنأردنهإذالمثىقؤلناإنما):لقولهتفسير:والثالث

4].0:[النحل

الضلالةطرفيوجنبنا،والتنزيه،والإثباتالتوحيدعلىوإياكاللهثبتنا

ورحمته.بمنه()والتشبيهالتعطيلمنوالغواية

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

بعدهم:ومنوالتابعينالصحابةمنالأمةسلفمذهبهو،الصحيحوالمذهب.للصواب

فيجم!ياللهرسولبهوصفهوبما،كتابهفينفسهبهوصفبماوجلعزاللهنصفأن

جاءكما.تعطيلولا،تأويلولا،تمثيلولا،تمثميمهغيرمن،عنهصحتالتيالأحاديث

.]11:الورىأ(الصيرالمسيمهوشفء!ءكمثلهلتس):الكريمالقرانفي

السابق.التعليقانظر

سنةتوفيحكيمأ.فصيحأعالمأزاهداكان.المصريالإخميميإبراهيمبنثوبانهو

.536-1/1532النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظرهـ.)245(

آلة.واستعمالومكابدةمعالجةبلاأي:علاجبلا

ومعاونة.مادةإلىيحتاجلالهاإيجادهأي:مزاجبلا

السابقة.الصفحةفيتعليقناانظر:والتشبيهالتعطيل
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الرابحالباب

المعجزاتمنيديهعلئااتعالىاللهاظهرهفيما

والكراماتالخصائصرمنبهوشرفه

نجمعهلمهذاكتابناأنيحققأنالمتأملحسب:الثهرحمهالمؤلفقال

نصبالىفنحتاج)68/ب(معجزاتهفيلطاعنولاا!ي!]نبينانبوةلمنكر

ونذكر،إليهاالمطاعنيتوصللاحتى،حوزتهاوتحصين،عليهاالبراهين

؛ورده،الشرائعنسخابطلمنقول!وفساد،وحدهوالتحديالمعجزشروط

فيتأكيداليكون؛لنبوتهالمصدقين،لدعوتهالملبين،ملتهلأهلألفناهبل

إيمانهم.معإيماناوليزدادوا؛لأعمالهمومنماة،لهمحبتهم

علىلتدل؛اياتهومشاهير،معجزاتهامهاتالبابهذافينثبتأنونيشا

بلغمماواكثرهالإسناد؛والصحيحبالمحققمنهاواتينا.ربهعندقدرهعظم)1(

الأئمة.كتبمشاهيرفيوقعمابعضاليهاوأضفنا؛كادأو،القطح

،سيرهوحميد،أثرهجميلمنقدمناهماالمنصفالمتأملتأملوإذا

خصاله،وجميع،كمالهوجملة،وحلمهعقلهورجاحة،علمهوبراعة

دعوته.وصدق،نبوتهصحةفييمتر)2(لم،مقالهوصواب،حالهوشاهد

)1(

)2(

"عظيم".:المطبوعفي

يشك.لميمتر:لم
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به.والإيمان،إسلامهفيواحدغيرهذاكفىوقد

اللهعبدأن،بأسانيدهموغيرهماقانعوابن،الترمذيعنفروينا-065

استبنتفلما؛إليهلأنظرجئتهالمدينةع!اللهرسول!قدملما:قال!؛سلامابن

.كذاببوجهليسوجههأنعرفتوجهه

الحسينأبوحدثناقال!:؛اللهرحمهعليأبوالشهيدالقاضيبهحدثنا

علي)1(أبيعن،البغدادييعلىأبيعن،خيرونبنالفضلوأبو،الضيرفي

عبدحدثنا،بشاربنمحمدحدثنا؛الترمذيعن،محبوبابنعن،السنجي

عن،سعيدبنويحيى،عديأبيوابن،جعفربنومحمد،الثقفيالوفاب

...سلامبناللهعبدعن،أوفىبنزرارةعن،الأعرابيجميلةأبيبنعوف

.)2(الحديث

فأريته؛،ليابنومعي،ع!ي!النبيأتيت:التيميرمثةأبيوعن-651

.!ص)3(اللهنبيئهذا:قلترأيتهفلما

"ان:!صالنبيئلهفقال!،عليهوفدلماضماداأنوغيرهمسلموروى-652

يضلل)96/أ(ومن؛لهمضلفلا)4(اللهيهدهمن،ونستعينهنحمده،لهالحمد

عبدهمحمداوأن،لهشريكلاوحدهاللهالاإلهلاأنوأشهد،لههاديفلا

هات،البحرقاموسبلغنفلقد،هؤلاءكلماتكعليأعد:لهقال،"ورسوله

.()أبايعكيدك

)1(

)2(

)3(

)4(

.الصوابوهو،المطبوعمنوالمثبت،"يعلىأبي"عن:الأصلفي

وأخرجه."صحيححديث"هذا:الترمذيقال.)2485(الترمذيطريقمنالمصنفأسنده

،)215(السنيوابن،(015)1والدارمي،(451)5/وأحمد،()1334ماجهابنأيضا

الذهبي.ووافقه(4016/،13)3/الحاكموصححه

اسمه:رمثةوأبو)1522(.برقمالظمانمواردفيخرجناهصحيححديثمنقطعة

ذلك.غيروقيل.التيمييثربيبنرفاعة

.المطبوعمنوالمثبت،"لا":الأصلفي

وقال،وسطه:عبيدأبوقالالبحر()قاموس.عباسابنحديثمن)868(مسلمأخرجه

الأقصى.قعره:العينصاحبوقال،لخته:دريدابن
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أنهفأخبر،1(طارقلألهيقالمنارجلكان:شدادبنجامعوقال-653

البعير.هذا:قلنا؟"تبيعونهشيءمعكم"هل:فقال،بالمدينةع!ي!النبيرأى

إلىوسار،بخطامهفأخذتمر؛منوسقاوكذابكذاقلنا:""بكه!:قال

أنا:فقالت،ظعينةومعناهو؛منندريلارجلمنبعنافقلنا:؛المدينة

بكم.يخيسلاالبدرليلةالقمرمثلرجلوجهرأيت؛البعيرلثمنضامنة

إليكم]أمج!حواللهرسولرسولأنا:فقال،بتمررجلفجاء،فأصبحنا

.ففعلنا)2(.تستوفواحتىوتكتالوا،التمرهذامنتأكلواأنيأمركم

يدعوهع!ج!اللهرسولأنبلغهلما،عمانملك،الجلندىخبروفي-465

يأمرلاأنهالاميالنبيهذاعلىدلنيلقد!والله:الجلندىقال-الإسلامإلى

يغلبوأنه،لهتاركأولكانإلاشيءعنينهىولا،بهآخذأولكانإلابخير

أنهوأشهدالموعود؛وينجز،بالعهدويفي،يضجرفلاويغلب،يبطرفلا

)3(س.

لبي.

نار(تمس!هلوولؤيضىءزتتهاي!د!:تعالىقولهفي،نفطويهوقال

يدلمنظرهيكاد:يقول؛السلامعليهلنبيهتعالىاللهضربهمثلهذا35]:[النور

)4(:رواحةابنقالكماقرآنايتللموإننبوتهعلى

بالخبرينبيكمنظرهلكانمبينةآياتفيهتكنلملو

)1(

)2(

)3(

)4(

التقريب./ثلاثةأوحديثانلهصحابي.المحاربياللهعبدبنطارقهو

والطبراني،176/الكبرىالسننفيوالبيهقي،45-344/السننفيالدارقطنياخرجه

612-2161/والحاكم،الظمانموارد()1683حبانابنوصححه،)8175(الكبيرفي

:()الخطام.()891برقمالمتقدمالحديثعندشرحهتقدم:الوسق)وسقا(.الذهبيووافقه

يخونكم.ولا،بكميغدرلا:بكم(الايخيس.المراة:)الظعينة(.الرسن

.إسحاقابنعن،()الجلندىترجمةفيالإصابةفيحجرابنذكره

سنة،مؤتةغزوةفيتوفي.شهيد.شاعر،أنصارع!،صحابي،رواحةبناللهعبدهو

وبالقرب.الكركجنوبكيلا1()1مسيرةعلىالأردنفيعامرةمدينةومؤتة:)8(هـقلت

مؤتة.غزوةفيالثلاثةالشهداءقبورتضم،"المزار"قريةمنها
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معجزةفيوبعده،والرسالةوالوحيالنجؤةذكرفيناخذأنآنوقد

ودلالة.بزهانمنفيهوما،القران

فصل

])1(والوحيوالزسالةالنبؤ[في

والعلم،عبادهقلوبفيالمعرفةخلقعلىقادراسمهجلاللهأناعلم

كماشاء؛لو،واسطةدون،ابتداءتكليفاتهوجميعوصفاتهوأسمائهبذاته

وما!!الو:قولهفيالتفسيرأهلبعضوذكره،الأنبياءبعضفيسنتهعنحكي

.]15:لشورىا[وخيا(لاإأدلهيكلمهانلبشركان

وتكون،كلامهتبلغهمبواسطةذلكجميعإليهميوصلأن)96/ب(وجائز

جنسهم،منأوالانبياء؛معكالملائكة،البشرغيرمناقا؛الواسطةتلك

العقل.دليلمنلهذامانعولا،الأمممعكالانبياء

منصدقهمعلىدلبماالرسلوجاءت،يستحلولم!هذاجازوإذا

منالتحذيمعالمعجز)2(لان؟بهأتواماجميعفيتصديقهموجبمعجزاتهم

صدقهعلىوشاها،واتبعوهفأطيعوهعبديصدق:اللهقولمقامقائمع!النبي

تتئعهأرادفمن)3(الغرضعنخارحفيهوالتطويل.كافوهذا؛يقولهفيما

الله.رحمهمأئمتنامصنفاتفيمستوفىوجده

علىتهمزلاوقد،الخبروهو،النبامنمأخوذ!-همزمنلغةفيفالنجؤة

تسهيلا.التاويلهذا

نبيفيكون؛نبيهأنهوأعلمه،غيبهعلىأطلعهتعالىاللهأن:والمعنى

بماومنححا،به[تعالى]اللهبعثهعمامخبرايكونأو؛مفعولبمعنىفعيل،منبا

)1(

)2(

)3(

.عنديمنحاصرتينبينما

.""المعجزة:المطبوعفي

.والهدفالقصد:الغرض
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وهوبمالنبوةمنيهمزهلممنعندويكونبمفاعلبمعنىفعيل،عليهاللهأطلعه

مولاهعند)1(نبيهةومكانة،شريفةرتبةلهأنومعناه؛الارضمنارتفعما

صص...-)2(و

مؤتلفان.حقهفيلمحالوصفانبممنيمه

.نادراإلااللغةفيمفعلبمعنىفعول!يأتولم،المزسلفهوالرسول!وأما

منواشتقاقه؛إليهأرسلهمنإلىبالإبلاغله-تعالى-اللهأمر:وارساله

ألزمفكأنهبعضأ؛بعضهمتبعإذا،أرسالاالناسجاء:قولهمومنهبمالتتابع

اتباعه.الامةألزمتأو،التبليغتكرير

هما:فقيل؟بمعنيينأو،بمعنىوالرسول!النبىهلالعلماء:واختلف

أزسلناصمنوماميه:تعالىبقولهواستدلوا؛الإعلاموهوالإنباءمنوأصله،سواء

ولا:قال!،الإرسال!معالهماأثبتفقد؛]52:الحجأولانبئ(زسولىمنقتلك

نبيا.إلاالرسول!ولا؛رسولاإلاالنبىيكون

علىالاطلاعهيالتيالنبوةفياجتمعاقداذ؛وجهمنمفترقانهما:وقيل

)0-7/ا(وحوز،ذلكلمعرفةالرفعةأوالنبوةبخواصوالإعلام،الغيب

كماوالإعلامبالإنذارالامروهو،للرسول!الرسالةزيادةفيوافترقا؛درجتها

قلنا.

لماواحداشيئاكاناولو،الاسمينبينالتفريقنفسهاالايةمنوحجتهم

رسول!)3(منأرسلناوما:والمعنى:قالوا،البليغالكلامفيتكرارهماحسؤ

أحد.إلىبمرسلليسنبيأو،أمةإلى

نبيبهيأتلمومن،مبتدأبشزعجاءمنالرسول!أنإلىبعضهمذهبوقد

.والإنذاربالإبلاغأمروإن،رسول!غير

كلوليس،نبيرسول!كلأن،الغفير)4(الجماءعليهوالذي،والصحيح

)1(

)2(

)3(

)4(

:شريفة.نبيهة

رفيعة.عالية

.المطبوعمنوالمثبت،"نبي":الاصلفي

.الكثيرةالجماعة:الغفيرالجماء
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!ي!.محمدوآخرهم،ادمالرسلوأول.رسولانبي

وأربعةألفمئ!الأنبياءأن:عنه(اللهأرضيذرأبيحديثوفي-655

ادمأولهم؛عشروثلاثةمئ!ثلاثمنهم،الرسلأنوذكر،نبيألفوعشرون

])1(السلاماعليه

،)2(للنبيذاتاالمحققينعندوليستا،والرسالةالنبوةمعنىلكبانفقد

ليس(،)وتهويل،لهمتطويلفي،للكرامي!)4(خلافا،ذات)3(وصفولا

)6(.تعويلعليه

بعجلربهمنياتيهمايتلقىالنبيكانفلما،الإسراعفأصله:الوحيوأما

النبي،إلىبالوحيتشبها!7(،وحياالإلهاماتأنواعوسميت،وحياسمي

سرعة:واللحظالحاجبووحي؛كاتبهيدحركةلسرعة،وحياالخطوسمي

(11:أمريموعشيا(لبهرصسبحواأنليهتمإفأؤحئم!:تعالىقولهومن!،شارتهماإ

السرعة.أي؛الوحا،الوحا:قولهمومن!؛كتب:وقيل.ور!زأومأ:أي

قولهومن!،وحياالإلهامسميومن!،والإخفاءالسزالوحيأصل:وقيل

يأ،121(:الأنعاما(أؤلايهصاكليوصنآلشنطينوإن):تعالى

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

الكاملفيعديوابن،4()9/السننفيالبيهقيأخرجه،طويلحديثذزأبيحديث

".بثقةليس"السعدي:بقولهالذهبيوتعقبه،2/795والحاكم،وغيره)7/9926(

تخريجه.تماموهناك،الظمانموارد(49)حبانابنوصححه

هيوإنما.الغرائزمنوغيرهكالعقلعليهااللهطبعهجبفةولاالرسولفيذاتيأأمراليستاأي

باختصار.الرياضنسيم/وفضلهتعالىاللهبإرادةعليهطارىءأمر

السابق.المصدر/إليهالوحيقبلفيهموجودةبذاتهقائمةصفةليستأي

العلم.قليلزاهداكان.المبتدعالسجستانيكزامبنمحمدإلىتنسبطائفة:الكزامثة

:يقولوكان،أوهاهاالأحاديثومن،أرداهاالمذاهبمنالتقطحتىخذل:الذهبيقال

سنةمات.الجوارحوعملالقلبعقدعنمجرد،بالتوحيداللساننطقهوالإيمان

.199/للشهرستانيوالنحلوالملل،1/1523النبلاءأعلامسيرانظر)255(هـ.

.وتقرجتخويفأو،بالباطلتزيين:()تهويل

ضعيف.ساقطلأنهاعتمادعليهليس:(تعويلعليهاليس

"تشبيها".:المطبوعفي
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]7:[القصص(أوموحمتإكوأوحينا):قولهومنه؛صدورهمفييوسوسولن

قلبها.فيألقيأي

وخيا(إلاأدتهلكمهانلبمثركانوما!):تعالىقولهفيذلكقيلوقد

واسطة.دونقلبهفيمايلقيهأي5]1:[الشورى

فصل

])1(المعجزةومعنىع!ي!معجزاته[في

عجزواالخلقأدنهو،معجزةالأنبياءبهجاءتماتسميتنامعنىأدناعلم

البشر؛قدرةنوعمنهوضرب:ضزبين)07/ب(علىوهي؛بمثلهاالإتيالنعن

تمنيعنكصرفهم،نبيهصدواعلىدكللهفعلعنهفتعجيزهم،عنهفعجزوا

.ونحوه،بعضهمرأيعلىالقرانبمثلالإتيانعنوتعجيزهم.الموت

كاحياء؛بمثلهالإتيالنعلىيقدروافلم؛قدرتهمعنخارجهووضرب

ونبع،شجرةوكلام،صخرةمنناقةوإخراج،حتةالعصاوقلب،الموتى

الله؛إلا،أحديفعلهأدنيمكنلامما،القمروانشقاوا،الأصابعمنالماء

يأتيأدنيكذبهمنوتحديه،تعالىاللهفعلمن،!النبييدعلىذلك)2(فكون

له.تعجيزبمثله

وبراهيننبؤته)3(ودلائلع!ي!نبينايدعلىظهرتالتيالمعجزاتأدنواعلم

آية،وأبهرهم،معجزةالرسلأكثروهومعا.النوعينهذينمنصدقه

فان؛ضبطبهايحيطلا-كثرتها-فيوهي؛سنبينهكمابرهانا؛وأظهرهم

أكثر،ولا،ألفينولابألفمعجزاتهعدديحصىلا-القرانوهو-منهاواحدا

عنها.فعجزمنهبسورةتحدىقدع!ي!النبيلأدن

]ا:[الكوثراتك!ثر(أعطتتفإنا):السوروأقصر:العلمأهلقال

)1(

)2(

)3(

.عنديمنحاصرتينبينما

.المطبوعمنوالمثبت،""فيكون:الأصلفي

.الواوبدون،""دلائل:المطبوعفي
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ماعلىمعجزاتنفسهافيهاثم؛معجزةوقدرهابعددهامنهاياتأوايةفكل

.المعجزاتمنعليهانطوىفيماسنفصله

متواتراإليناونقل،قطعاعلممنهاقسم:قسمينعلىع!يممعجزاتهثم

قبله؛منوظهوره،بهالنبيبمجيء؛خلافولا،مريةفلا؛كالقران

محمدوجودكانكارهفهو،جاحدمعاندهذاأنكروان؛بحجتهواستدلاله

الدنيا.فيأ!يهيم]

تضفنهماوجميعنفسهفيفهو؛بهالحخةفيالجاحديناعتراضجاءوإنما

.ضرورةمعلوممعجزمن

سنشرحه.كما،ونظراضرورةمعلومإعجازهووجه

يديهكلىجرىقدأنهالجملةعلىالمجرىهذاويجري:أئمتنابعضقال

القطع،معينأمنهاواحديبلغلمان،عاداتوخوارقايات-السلام-عليه

مؤمنيختلفولا؛يديهعلىمعانيهاأ()71/جريانفيمريةفلا؛جميعهافيبلغه

قبلمنكونهافيالمعاندخلافوإنما؛عجائبيديهعلىجرتأنه،فرىولا

الله.

صدقت.:قولهبمثابةذلكوأن،اللهقبلمنكونهاقدمناوقد

يعلمكما،معانيهالاتفاقضرورةنبينامنأيضأهذامثلوقوععلمفقد

الأخبارلاتفاق،)1(أحنفوحلم،عنترةوشجاعة،حاتمجودضرورة

وان،هذاوحلم،هذاوشجاعة،هذاكرمعلىمنهمواحدكلعنالواردة

بصخته.يقطعولا،العلميوجبلابنفسهخبركلكان

نوع:نوعينعلىوهو؛والقطعالضرورةمبلغيبلغلمما:الثانيوالقسم

ال!يرونقلةوالزواةالمحذثينعندبهالخبروشاع،العددرواه،منتشرمشتهر

.الطعاموتكثير،الأصابعبينمنالماءكنبع؛والأخبار

)1(
غير)67إهـوقيلسنةتوفي.المثلبحلمهيضرب.مخضرمتابعي،قيسبنالأحنفهو

.-48679/النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر.ذلك
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يشتهرولم،اليسيرالعذدورواه؛الاثنانأوالواحدبهاختصمنهونوع

الإتيانعلىواجتمعا،المعنىفياتفقامثلهإلىجمعإذالكنه،غيرهاشتهار

.قدمناهكما،بالمعجز

هذهمنكثيراإن-:بالحق-صدعاأقولوانا:اللهرحمهالمؤلفقال

بالقطع.معلومةع!يمعنهالمأثورةالايات

يعدلولا،وجودهعنوأخبر،نصن)1(بوقوعهفالقرانالقمرانشقاقأفا

ولا،كثيرةطرقمنالأخبارصحيحاحتمالهبرفعوجاء،بدليلإلأظاهرهعن

سخافةإلىيلتفتولا،الدينعرىمنحل)2(أخرقخلافعزمنايوهن

أنفه،بهذانوغم)3(بل؛المؤمنينضعفاءقلوبعلىالشكيلقي،مبتدع

سخفه.بالعراءوننبذ

عن،الكثيروالعددالثقاترواها،الطعاموتكثير،الماءنبعقصةوكذلك

الصحابة.منالكثيرالعددعن،الغفير)4(الجماء

الصحابةجملةمنبهاحدثعمنمتصلاالكافةعنالكافةرواهماومنها

وفي،الخندقيومفيمنهمالكثيراجتماعموطنفيكانذلكأنوإخبارهم

محافلمنوأمثالها،)7(تبوكوغزوة،)6(الحديبيةوعمرة،()بواطغزوة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

به.صزح:أي:بوقوعهنص

.()155صللثعالبياللغةفقهانظر.الرفقعدمالذيالاحمقصفاتمن:الاخرف

.نذل:نزغم

.الزواةمنالكثيرالعددأي:الغفيرالجماء

لقريشعيرايطلبع!ي!اللهرسولخرجوفيها.الهجرةمنالثانيةالسنةفيكانتبواطغزوة

جهةالمدينةمنأبرادعلىلجهينةجبل:وبواط.العيروفاتته،بواطفبلغ،الشاممنآيبة

بتحقيقي.)69(صاليقيننورانظر.ينبع

يقعبلد:والحديبية.الهجرةمنستسنةالغزوةهذهوكانت،الحديبيةبغزوةأيضاوتعرف

الاسم.بهذايعرفزالولا.جدةطريقعلى،مكةغربكيلا)22(مسافةعلى

المدينةعنتبعدالسعوديةفيمدينة:وتبوك.الهجرةمنالتاسعةالسنةفيالغزوةهذهحدثت

كيلا.)778(شمالا
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مخالفةالصحابةمنأحدعنيؤثرولم،العساكرومجمع)1(المسلمين)71/ب(

فسكوت،رآهكمارأوهأنهمعنهمذكرلماإنكارولا،حكاهفيماللراوي

باطل،علىالسكوتعنالمنزهونهمإذ)2(؛الناطقكنطقمنهمالساكت

سمعوهماكانولو،تمنعهمرهبةولارغبةهناكوليس،كذبفي)3(والمداهنة

أشياءبعضعلىبعضهمأنكركما،لأنكروهلديهممعروفوغيرعندهممنكرا

فيووهمه،بعضابعضهموخطأ.القرانوحروفوالسيرالسننمنرواها)4(

.بيناهلمامعجزاتهمنبالقطعييلحقكلهالنوعفهذا؛معلومهومما،ذلك

بدلا،باطلعلىوبنيت،لهاأصللاالتيالأخبارامثالفانوأيضا

)5(ص

ضعفها،انكشافمنالبحثواهل،الناسوتداول،الأزمانمرورمع

)6(والأراجيف،الكاذبةالأخبارمنكثيرفييشاهدكما،ذكرهاوخمول

مرورمعتزدادلاالآحاد)8(طريقمنالواردةهذهنبئنا)7(وأعلام.الطارئة

علىوحرصه،العدوطعنوكثرة،الفرقتداولومع،ظهوراإلاالزمان

قوةإلانورهاإطفاءعلىالملحدواجتهاد،أصلهاوتضعيف،توهينها

.وغليلأ)9(حسرةإلاعليهاوللطاعن،وقبولا

علىآياتهمنمعلوم،وكانيكونبماوإنباؤه،الغيوبعنإخبارهوكذلك

.بالضرورةالجملة

والأستاذ،)01(القاضي:أئمتنامنبهقالوقد؛عليهغطاءلاحقوهذا

واجتماعهم.لقائهمأماكن:المسلمينمحافل(1)

.المطبوعمنوالمثبت،""ناطق:الأصلفي)2(

.والمداراةالملاينة:المداهنة)3(

."رأوها":لتصيرالخالضحؤرهاثم،"رواها":الأصلفيهكذا(4)

"بعد".:المطبوعفي)5(

.والاضطرابللفتنالمثيرةالكاذبةالأخبار:الأراجيف)6(

!ج!.نبوتهدلائلأي:نبيناأعلام)7(

التواتر.مبلغيبلغلمالذيالطريقأي:الاحادطريق)8(

غيظا.:غليلا)9(

به.التعريفتقدم.الباقلانيبكرأبوأي(1)0
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هذهإن:القائلقولأوجبعنديوما؛اللهرحمهم،وغمرهمابكر)1(أيو

وروايتها،للأخبارمطالعتهقلةإلا،الواحدخبربابمنالمشهورةالقصص

الأحاديث،وطالع،النقلبطرقاعتنىفمنوإلا؛المعارفمنذلكبغيروشغله

.ذكرناهالذيالوجهعلىالمشهورةالقصصهذهصحةفي)2(يرتبلم،والسير

أكثرفان؛اخرعنديحصلولاواحدعندبالتواترالعلميحصلأنيبعدولا

ودار،عظيمةأ()72/مدينةوأنها؛موجودةبغدادكون-بالخبر-يعلمونالناس

وصفها؛عنفضلا؛اسمهايعلمونلاالناسمنواحاد،والخلافة)3(الإمارة

مذهبهأن،عنهالنقلوتواتربالضرورةمالكأصحابمنالفقهاءيعلموهكذا

ليلةأولفيالنيةوإجزاء،والإمامللمنفردالصلاةفيالقرانأمقراءةايجاب

فيوالاقتصار؛ليلةكلالنيةتجديديرىالشافعيوأن؛سواهعمارمضانمن

،وغيرهبالمحددالقتلفيالقصاصمذهبهماوأن،الرأسبعضعلىالمسح

يخالفهماحنيفةأباوأن؛النكاحفيالوليواشتراط،الوضوءفيالنيةوإيجاب

يعرفلاأقوالهمروىولابمذاهبهميشتغللممفنوغيرهم؛المسائلهذهفي

.سواهعن)4(فضلا،مذاهبهممنهذا

تعالى.اللهشاءانبيانافيهاالكلامنزيدالمعجزاتهذهاحادذكرناوعند

فصل

القراناعجازفي

وجوهعلىمنطوالعزيزاللهكتابأن-وإياكاللهوفقنا-اعلم:المؤلفقال

:وجوهأربعةفيأنواعهاضبطجهةمنوتحصيلها،كئيرةالإعجازمن

وبلاغته"،إيجازهووجوه،وفصاحته،كلمهوالتئام،تأليفهحسن:أولها

)1(

)2(

)3(

)4(

به.التريفتقدم.فوركبنبكرابوهو

يشك.لم:يرتبلم

."الإمامة":المطبوعفي

"عمن".:المطبوعفي
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؛الكلاموفرسان،الشأنهذاأربابكانوا()1أنهموذلك؛العربعادةالخارقة

منوأوتوا،الامممنغيرهمبهيخصلمبماوالحكمالبلاغةمنخصواقد

الالباب؛يقيدماالخطابفصلومن،إنسانيؤتلمما)2(اللسانذرابة

البديهةعلىمنهيأتون،وقوةغريزةوفيهم،وخلقةطبعاذلكلهماللهجعل

وشديد،المقاماتفيبديهافيخطبون؛سببكلإلىبهويدلون،بالعجب

،ويقدحونويمدحون،والضربالطعنبينبهويرتجزون،الخطب

بالسحرذلكمنفيأتون،ويضعونويرفعون،ويتوصلون)3(ويتوسلون

فيخدعون)4(،اللالسمطمناجملأوصافهممنويطوقون،الحلال

ويهيجون،(الإحن)ويذهبون)72/ب(الصعابويذئلون،الألباب

ويصيرون،)7(البنانالجعديدويبسطون،الجبانويجزئون،)6(الدمن

خاملا.النبيهويتركون،كاملاالناقص

والكلام،)9(الفصلوالقول،)8(الجزلاللفظذوالبدويمنهم

.()12القوفيوالمنزع،(1)1الجوهريوالطبع،(1)0الفخم

.المطبوعمنوالمثبت،"إلانهم:الأصلفي(1)

فصاحته.:اللسانذرابة)2(

.المطبوعمنوالمثبت،""ويترسلون:الأصلفي)3(

لؤلؤةجمع،اللالىء:واللآل.فيهمنظوماونحوهالخرزدامماالخيط:السمط:اللآلسمط()4

.الدرةوهي

والضغائن.لأحقادا:الإحن()5

القديمة.الدائمةالأحقاد:الذمن)6(

البخيل.:بهالمراد:البنانالجعد)7(

الجامع.الفصيحالقوي:الجزل)8(

قاطعا.حقاكانما:الفصل)9(

.الجزل:الفخم(01)

،"الجوهري:الهامسعلىوأثبت،الناسخعليهاوشطب،"الجهوري"الأصلفي)11(

رفعه.وهو:الصوتجهورةمنوالجهوري.للجوهرنسبة،النفيس:والجوهري."أصل

مونبنوعيأتونأي:الخفاجيقال.والأخذالجذبوهوالنزعمنمفعل(:القوي)المنزع)12(
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والكلمات،الناصعةوالالفاظ،البارعةالبلاغةذوالحضريومنهم

الكثير،الكلفةالقليلالقولفيوالتصزف،السهلوالطبع،الجامعة

.)2(الحاشيةالرقيق،(الزونق)1

والقدج،)3(الدامغةوالقوة،البالغةالحجةالبلاغةفيفلهماالبابينوكلا

والبلاغة،مرادهمطوعالكلامانيشكونلا(،)الناهجوالمهيع،)4(الفالج

منبابكلمنودخلوا،عيونهاواستثبطوا،فنونهاحوواقد،قيادهمملك

والمهين،الخطير)7(فيفقالواإسبابها؛لبلوغصرحا!6(وعلوا،ابوابها

النظمفيوتساحلوا)9(،والكثرالقلفيوتقاولوا.وا'الغثفيوتمننوا لسمس)8(جمو0

بينمنالباطليأتيهلا،عزيزبكتاب،كريمرسولالا)01(راعهمفما؛والنثر

كلماته،وفضلت،اياتهأحكمت؛حميدحكيممنتنزيل،خلفهمنولايديه

ايجازه1(وتضافر)1،مقولكلعلىفصاحتهوظهرت،العقولبلاغتهوبهرت

ومقاطعه،مطالعهالحسنفيوتبارت،ومجازهحقيقتهوتظاهرت،واعجازه

وانطبق،نظمهحسنايجازهمعواعتدل،وبدائعهجوامعهالبيانكلوحوت

مجالأ،البابهذافيكانواماإفسحوهم،لفظهمختارفوائدهكثرةعلى

شفىالسامعسحعهاذابحيثالسليمةبطبائعهمالكلامأنواعبينمنيستخرجونهالكلام

..غليله

الحسن.:الرونق)1(

ملس.سهللينأي:الحاشيةالرقيق)2(

الغالبة.:الدامغة)3(

الفائز.السهم:الفالحالقدح()4

السالك.الطريق:الناهجالمهيع)5(

.السماءفيالذاهبالعاليالبناء:الصرح)6(

المهين0:وعكسه.العظيم:الخطير)7(

السمين.:وعكسه،الحقيرلأمرا:الضث)8(

.خرواوتفاتباروا:جلواتسا(9)

وبغتهم.افزعهم:راعهم(01)

.غيرهعلىوتغالبتظاهر:اي"ثظافر".المطبوعوفي.تعاون:تضافر(11)
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فيوأوسع،ارتجالا)2(والشعر)1(السجعفيوأكثر،رجالاالخطابةفيوأشهر

عنهاالتيومنازعهم)3(،يتحاورونبهاالتيبلغتهممقالا؛واللغةالغريب

علىعاماوعشرينبضعالهمومقرعا،حينكلفيبهمصارخا،يتناضلون

اشتطغتومنوادعوامث!!بسورةفآتواقلأفترلهيقولونأم!اله:أجمعينالملأرؤوس

.(أ)38/73]:يونس[(صدفيكنغانألئهدونمن

منشهداءكمواذعواقث!ءمنبسورهعتدنافآلؤاعكلرئاممارتبفى!نمغوإنم!

.(42-32:البقرة[(....تفعلواولنتفعلوالئمفإن!كنتوصدقينإناللهدون

ولو!ثلهءيأتونلااقزءانهذابمثليأتواأنعكوألجنافيدنساتجـمعتلينقلوم!

.88]:[الإسراء(ظهيرالبعضبغض!م؟ت

المفترىأنوذلك13([هود:(مفتريتفث!!سوربصثحرفأتواقلوم!

المعنىتبعإذاواللفظ،أقربالاختيارعلىوالمختلقالباطلووضع،أسهل

كمايكتبوفلان،لهيقالكمايكتبفلان:قيلولهذا؛أصعبكانالصحيح

يريد.

بعيد.شأووبينهما،فضلالثانيعلىوللأول

يقرعهميزلفلم

،)6(أحلامهمويسفه

التوبيخ،غاية()ويوبخهم،التقريعأشذ-!-)4(

الهتهمويذئم،نظامهمويشتت،أعلامهمويحط

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.الموزونغيرالمقفىالكلام:ال!جع

محاورةأي"سجالا"::المطبوعوفي.وروثةفكرغير!نبهتكلماأي)ارتجالا(:

.ومفاخرة

الأصل:وفي.والمعانيالأعيانفيالمجاذبةبمعنىالمنازعةمحالأي)منازعهم(:

.المطبوعمنوالمثبت""ومنازعتهم

.والعتابباللوميوجعهم:يقزعهم

يؤنبهم.:يوبخهم

والجهل.والطيشالخفةوهو.ال!فهإلىعقولهمينسب:أحلامهميسفه
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ناكصون)1(هذاكلفيوهم،وأموالهموديارهمأرضهمويستبيح،واباءهم

بالتكذيب،بالتشغيبأنفسهميخادعون،مماثلتهعنمحجمون،معارضتهعن

سخروميو]42:[المدثريؤثر(تحرإلاهذاإق!م:وقولهم،لافتراءباوالاغتراء)2(

الأولين(و)أشطير،4]:[الفرقان(افتردهإفكو!و2][القمر:(مستمر

.]52:الأنعام1

.88]:[البقرةغففما(قلوبنامالو:كقولهم؛بالدنيةوالرضا)3(والمباهتة

جماب(وليكبينناومنماوقرءاذانناوفىإلحهتذعونامماأ!نةو)فى

26]:أفصلت(تغلبونلعل!فيهوالغؤاأثقرءانالدالتمتمحوالاومالو.5]:أفصلت

.3]1:الأنفال[مهوهذامثللققنالؤلمحمآء!و:بقولهمالعجزمعلادعاءوا

قدروا.ولافعلوافما24]:البقرةأتقعلوا(ولن!و:اللهلهمقالوقد

،()لجميعهم)4(عوارهالله-كشفكمسيلمة-سخفائهممنذلكتعاطىومن

الميز)6(أهلعلىيخففلموإلا،كلامهمفصيحمن،ألفوهمااللهوسلبهم

مدبرين،عنهوئوابل؛بلاغتهمجنسولا،فصاحتهمنمطمنليسأنهمنهم

.مفتونوبينمهتدبينمنمذعنينوأتوا

باثعذليآمراللهإن!!و:!النبيمنالمغيرةبنالوليدسمعلماولهذا-656

يعظكتموالجغىوأل!رأئفخشاعنوينووالقرفذىوايشايوأقيخسن

عليهوإن،لحلاوةلهإن!والله:قال09]:النحلأ(تدكرو%لعلم

هذايقولما،لمثمرأعلاهوإن،)8(لمغدقأسفلهوإن،7وه لطلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.نمحجمو:نكصونا

والتحريض.الحثوهو.تاء"بغير،الإغراء:"صوابه:التلمسانيقال

سامعه.ويدهشيبهتالذيالكذبوهي،البهتانبمعنى)المباهتة(

عيبه.:عواره

."جميعهم":المطبوعفي

والعقل.التمييزأهل:الميزاهل

النهاية.وحسنا3رونقاأي:لطلاوة

مبانيه.قوالبفيمعانيهبغزارةتلويحا،الماءكثرةوهو:الغدقمن:لمغدق
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صرر(1(
.ب()73/بسر

عن!اتومر(3(وأعرضفاضدخ):يقرأرجلاسمعأعرابيةأنعبيد(2(أبووذكر

لفصاحته.سجدت:وقال،فسجد]49:الحجرأاتممثركين(

()4(نجياخلصوامتهاشتثسوافلما):يقرأرجلااخروسمع

.الكلامهذامثلعلىيقدرلامخلوقاأنأشهد:فقال08]:ايوسف

فاذاالمسجدفينائمايوما-كانعنهاللهرضي-الخطاببنعمرأنوحكي

()بطارقةمنانهفاعلمه،واستخبره؛الحقشهادةيتشفدراسهعلىبقائمهو

المسلمينأسرىمنرجلاسمعوانه،وغيرهاالعربكلاميحسنممنالروم

بنعيسىعلىانزلمافيهاجمعقدأهي]فاذا،فتاملتهاكتابكممنايةيقرا

!نحشورسول!آدلهيطعومن):تعالىقولهوهي؛والآخرةالدنياأحوالمنمريم

.]25:النورأ(الفايزونهمفأولحكويتقهالثه

ما!اللهقاتلكلها:فقال،جاريةكلامسمعانهالأصمعيئ)6(وحكى

أصإكواؤحينا):تعالىاللهقولبعدفصاحةهذايعدأو:فقالت!أفصحك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

فيالبيهقياخرجهالمغيرةبنالوليدوقول.()518المناهلمرسلا/عكرمةعنالبيهفيرواه

الحاكموصححه.عباسابنحديثمن033()صالنزولأسبابفيوالواحدي،الدلائل

الإحياءاحاديثتخريجفيالعراقيالحافظإسنادهوجؤد،الذهبيووافقه2605-705/

/1274.

سنةبمكة(هـومات)157سنةولد.سلامبنالقاسم،الفنونذوالمجتهدالحافظالإمامهو

سيرفيترجمتهانظر.وغيره،القرانوفضائل،والغريب،الأموالكتابله)224(هـ.

.-0/1094905النبلاءأعلام

.لمخلوفالقرانكلمات/ونفذهفامضهأو،بهفاجهر:تؤمربمافاصدع

القرانكلماتانظر.متثاورينمتناجينانفردوا،لهميوسفإجابةمنيئسوافلماأي

.لمخلوف

الأساقفة.رؤساءرئيسعلىأيضاويطلق.الرومقوادمنالقائدوهو:بطريقجمع:بطارقة

بضعسنةولد.حافظعلامةإمام،أخباريلغوي.الأصمعيقريببنالملكعبدهو

ابنذكرهاكثيرةتصانيفله.ذلكغيروقيل)216(هـ.سنةوماتللهجرةومئةوعشرين

.181-01/175النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر.الفهرلستفيالنديم
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إليثرادوهإناتخزفىولاتخافىولاأليصفصفأتقيهعتهخقتفإذاأزضعيهأنموحمت

أمرين،بينواحدةآيةفيفجمع7]:القصصأ(اقرسلبمفوجاعلؤ

مضافغير،بذاتهمنفردإعجازهمننوعفهذا.وبشارتين،وخبرين،ونهيين

القولين.منوالصحيحالتحقيقعلىغيرهإلى

وكونه،ضرورةمعلوم،بهأتىوأنه،ع!يواالنبيقبلمنالقرآنوكون

)1(بمثلهالإتيانعنالعربوعجز،ضرورةمعلومبهمتحذيا-السلامعليه-

للعالمينضرورةمعلوم،للعادةخارقافصاحتهفيوكونه،ضرورةمعلوم

بعجزذلكعلماهلهامنليسمنوسبيل؛البلاغةووجوهبالفصاحة

بلاغته.بإعجاز)3(المقرينواعتراف،معارضتهعنأهلهامن)2(المنكرين

.]917:البقرةأ(حيؤهالقصحا!فىولكم!اله:تعالىقولهتأملتإذاوأنت

.]15:أسبأ(قريبم!نمنوأصوادؤيرظوفزعواإذترىولؤ!و:وقوله

صيو(ولى*؟ئوعدوةوبئنهبئنكالذىفإذاأخسنهىبألتىادغم!:وقوله

.34]:افضلت

واشحوثألأفروقضىائماءوغيضاقلعى!فسماءماءكاث!يخازكطوصقيلم!:وقوله

بذنجهأضذنافكلم!:وقوله]44:أهود(المج!ينلققؤمصبعداهـقيلأتجودئعلى

بهخسقنامفومنهوألصحيحةاضذتهضنومنهصصاصبا)4(علتهأرسقامنفمنهم

.]04:لعنكبوتا1(غرقنأأومنهومنلأزضا

إيجازمنبينتهماحققت)74/أ(القرآنأكثربل،الآيمنوأشبهاهها

حروفها،تأليفوحسن(،)عبارتهاوديباجة،معانيهاوكثرة،ألفاظها

وعلوما،جمةوفصولأ؛كثيرةجملأمنهالفظةكلتحتوأن،كلمهاوتلاؤم

)2(

)3(

)4(

"به".:المطبوعفي

تحريف.وهو."المفكرين":المطبوعفي

.""والمفترين:زيادةالقاريشرحوفي.تحريفوهو.""المفسرين:المطبوعفي

.لمخلوفالقرآنكلمات/بالحصباءترميهمعاصفأريحأ:حاصبا

حسنها.أي:عبارتهاديباجة
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فيالمقالاتوكثرت،منهااستفيدمابعضمنالدواوينملئت،زواخر

عنها.المستنبطات

يضعفالتي،السوالفالقرونوأخبار،الطوالالقصصسردفيهوثم

ربطمن؛لمتأملهاية،البيانماءويذهب،الكلامعندهاالفصحاءعادةفي

علىيوسفكقصة؟وجوههوتناصف،سزدهوالتئام،ببعضبعضهالكلام

طولها.

تكادحتىترددهاكثرةعلىعنهاالعباراتاختلفتقصصه)1(ترددتإذاثم

ولا،مقابلتهاوجهالحسنفيوتناصف،صاحبتهاالبيانفيتنسيواحدةكل

لمعادها.معاداةولا،ترديدهامنللنفوسنفور

فصل

الغريبوالاسلوب،العجيبنظمهصورة:إعجازهمنالثانيالوجه

ووقفت،عليهجاءالذيونثرهانظمهاومناهجالعربكلاملأساليبالمخالف

ولا،لهنظيوبعدهولاقبلهيوجدولم؛إليهكلماتهفواصلوانتهت،آيهمقاطع

دونهوتذهلت)2(،عقولهمفيهحارتبل؛منهشيءمماثلةأحااستطاع

وأ،نظمأو،نثرمنكلامهمجنسفيمثلهإلىيهتدواولم،أحلامهم

شعر.أو،رجزأو،سجع

؛-رنالقرانعليهوقرأ،المغيرةبنالوليد!ج!كلامهسمعولما-657

مني،بالأشعارأعلمأحامنكمما!والله:قال-عليهمنكراجهلأبوفجاءه

هذا)3(.منشيئايقولالذييشبهما!والله

نإ:وقال،الموسمحضورعندقريشاجمعحينالاخرخبرهوفي-658

)1(

)2(

)3(

.تتكرر:تددتر

.""وتولهت:نسخةوفي.""وتدلهت:المطبوعوفي.ودهشتتحثرت:تذهلت

صالنزولأسبابفيوالواحدي،الدلائلفيوالبيهقي،705-2605/الحاكمأخرجه

الذهبي.ووافقه،الإسنادصحيححديثهذا:الحاكموقال.عباسابنحديثمن033()
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:نقول:فقالوا؛بعضابعضكميكذبلا،رأيافيهفأجمعواتردالعربوفود

سجعه.ولابزمزمته)2(هوما.بكاهنهوما!والله:قال.)1(كاهن

وسوسته.ولا)3(بخنقهولا،بمجنونماهو:قال.مجنون:قالوا

كله،الشعرعرفناقد.بشاعرب()74/ماهو:قال.شاعر:فنقول:قالوا

بشاعر.هوما،)6(وممبوصه،()ومبسوطه،و!ريصه،(وهزجه،رجزه

.عقدهولا)7(نفثهولا،بساحرهوما:قال.ساحر:فنقول:قالوا

أنهأعرفوأناإلا،شيئاهذامنبقائلينأنتمما:قال؟نقولفما:قالوا

،وابيه)8(المرءبينبهيفرقسحرفانهساحر؛أنهالقولأقربوإن،باطل

وعشيرته.والمرء،وزوجهوالمرء،وأخيهوالمرء

فيتعالىاللهفأنزل؛الناسيحذرونال!بيل)9(علىوجلسوافتفرقوا

ومهدت!اشهيونجين!ممدودالامالكلوجحفت!وحيداظقتومقذرق):الوليد

بمرإنإ!صعودا!سارهقمرعنيدالايختا؟نإفيص5أزيدأنيطعثم!!هيدالهر

برإشم!وبسرعبسثمجنظرثم!قدريهفقئلثم!قذركيفففل5وقدر

.]11،42:ثرلمدا1(01)يوثر(يهضلا!اهذإنفقال!وأشتكبر

لمأنيعلمتمقد!قوميا:القرانسمعحين)11(ربيعةبنعتبةوقال-965

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

النهاية.الأسرار/معرفةويدعي،الزمانمستقبلفيالكائناتعنالخبريتعاطىالذي:الكاهن

النهاية./يفهميكادلاخفيصوت:الزمزمة

.الجنون:الخنق

المعروفة.الشعرأبحرمنبحران:والهزحالرجز

.قصائدهمطولات:مبسوطه

.ب"المجزوء"العروضفىالمسمىأوزانهمختصر:مقبوضة

الريق.معالنفخ:النفث:نفثه

.""وابنه:المطبوعفي

."الشبل":المطبوعفي

.عباسابنحديثمن(151-015)صالسيرةفيإسحاقابنأخرجه

بدريومقتل.الجاهليةفيسادتهاوأحدقريشكبير،شمسعبدبنربيعةبنعتجةهو

.الاعلامكافراكم
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ما!والله،قولاسمعتلقد!والله؛وقلتهوقرأتهعلمتهوقدإلأشيئاأترك

)2(.بالكهانةولا،بال!حرولا،بالشعرهووما)1(؛قطمثلهسمعت

)3(.نحوهالحارثبنالنضروقال-م965

ما!والله:فقال-،أنيساأخاهذر-ووصفأبيإسلامحديثوفي-066

أنا،الجاهليةفيشاعراعشراثني)4(ناقضلقد،أنيسأخيمنبأشعرسمعت

فما:قلتع!.النبيبخبرذزأبيإلىوجاء،مكةالىانطلقوإنه،أحدهم

الكهنةقولسمعتلقد،ساحر،كاهن،شاعر:يقولون:قال؟الناسيقول

علىيلتئموما،)6(يلتئمفلم(الشعر)أقراءعلىوضعتهولقد،بقولهمهوفما

.لكاذبون)7(وإنهم،لصادقوإنه؛شعرأنهبعديأحدلسان

.كثيرةصحيحةهذافيوالأخبار

الاسلوبأوبذاتها؛والبلاغةالإيجاز:النوعينمنواحدبكلوالإعجاز

علىالعربتقدرلم،التحقيقعلىإعجازنوعمنهماواحدكل،بذاتهالغريب

لفصاحتهامباين،قدرتهاعنخارجواحدكلاذمنهما؛بواحد)8(الإتيان

المحققين.أئمةمنواحدغيرذهبهذاوإلى؛وكلامها

البلاغةمجموعفيالإعجازأنإلىبهمالمقتدى[المحققين]بعضوذهب

)1(

)2(

)ط!(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

."الواو"بدون"ما":المطبوعفي

وانظر.1/305كثيرابنسيرةفيكما.مرسلاكعببنمحمدحديثمنالبيهقيأخرجه

)667(.برقمالآتيالحديث

)283(.برقمالحارثبنالنضركلامتقدم

معارضا،فيهاماعلىرادا،عليهصاحبهفنقضهاقصيدةأحدهماقال:الشاعرالشاعرناقض

الوسيط.المعجمله/

:وغيرهالزمخشريوقال.وبحورهوأنواعهالشعرطرقعلىاي:الشعرأقراءعلىوضعته

النهاية.بها/يختمالتيقوافيه:الشعرأقراء

يتفق.لم:يلتئملم

.3861()البخاريوانظر،2()473مسلمأخرجه

."واحد":المطبوعفي
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.القلوبمنهوتنفر،الاسماعتمجهبقولذلكعلىو%تى،والأسلوب

وقطعأ.ضرورةأ(751/كلهبهذاوالعلم،قدمناهماوالصحيح

لمالصناعةهذهأدبولسانهخاطرهوأرهف،البلاغةعلومفيتفننومن

.قلناهماعليهيخف

ما)1(انه:يقولفأكثرهم؛عنهعجزهموجهفيالسنةأهلأئمةاختلفوقد

تأليفهوبديع،وايجازه،نظمهوحسن،ألفاظهونصاعة،جؤالتهقوةفيجمع

الممتنعةالخوارقبابمنوأنه،البشرمقدورفييكونأنيصخلاوأسلوبه

الحصى.وتسبيح،العصاوقلب،الموتىكاحياء؛عليهاالخلقإقدارعن

تحتمثلهيدخلأنيمكنمفا)3(أنهالى)2(الحسنأبوالشيخوذهب

اللهفمنعهم؛يكونولاهذايكنلمولكنه؛عليهاللهويقدرهم،البشرمقدور

عنه.وعخزهم،هذا

)4(.أصحابهمنجماعةبهوقال

نأيصعبماعليهمالحجةواقامة،ثابتعنهالعربفعجزالطريقينوعلى

فيأبلغوهو؛قاطع،بمثلهيأتوابأنوتحديهم،البشرمقدورفييكون

منليسبشي؟مثلهمبشربمجيءوالاحتجاج،بالتقريعوأحوى،التعجيز

دلالة.واقمع،ايبماأبهروهو؛لازئمالبشرقدرة

،(الجلاء)علىصبيوابل؛بمقالذلكفيأتوافما،حالكلوعلى

،)7(الانفشمموخمنوكانواوالذذ؛الضغار)6(كاساتوتجرعوا،والقتل

)11

)21

)31

)41

)51

)6(

)71

.المطبوعمنوالمثبت"مما":الاصلفي

ترجمته.تقدمت.الأشعريهوالحسنأبو

.المطبوعمنوالمثبت"ما،:الاصلفي

الأئمة.أكابرعندمرجوحوهو،بالضزفةالقولهووهذا:القاريقال

.والمالالوطنترك:أالجلاء(

.والهوانوالضعةالذل:الضغار

التكبر.عنكنايةوهو،ارتفاعها:الانفشموخ
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،اضطراراإلايرضونهولا،اختياراذلكيؤلرونلابحيث،)1(الضيموإباية

وأسرع،عليهمأهونبهاوالشغل-)2(قدرتهممنكانتلو-فالمعارضةوإلا

علىقدرة،هم)3(منوهم،لديهمالخصموإف!،م،العذروقطع،بالنجح

،جهدهجهدمنإلامنهموما؛الاناملجميعبهالمعرفةفيوقدو،الكلام

خبيئةذلكفيجلوا)4(فما،نورهوإطفاء،ظهورهإخفاءفيعندهماواستنفد

الأمد،طول!مع،)6(مياههممعينمن()بنطفةأتواولا،شفاههمبناتمن

ومنعوا،نبسوا)8(فماأبلسوا)7(بلولد؛وماالوالدوتظاهر،العددوكثرة

.إعجازهمننوعانفهذان؛فانقطعوا

فصل

،بالمغتباتالإخبارمنعليه)75/ب(انطوىما:الإعجازمنالثالثالوجه

كقولهأبه]أخبرالذيالوجهوعلى،وردكمافوجد؛؛يقعولميكنلموما

.]27:ا!عأ(ءامينألئهشاإنآتحراماقمتجدلذضلن!ال!:لىتعا

.3]:الرومأ(بعدغدبه!سيغدبو%مفوهم!و:]تعالىأوقوله

.33]:لتوبةاأ(ألمحمثركوتولو!ره!ءلدينأعلىليظهبى!و:وقوله

الأزضفىلست!ه!الصنلختوصعملوامنكوءامخواألذيناللهوعد!ال!:وقوله

بغدفنوليبدفىالمالذهـأرتضىديخهملهموليمكنن!تلهممنائذلىاستخلف!ما

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

ونحوهما.والإذلالالظلم:الضيم

.""قدرهم:المطبوعفي

".لهممفن"وهم:المطبوعفي

.ظهرواأ:جلوا

.بقطرة:بنطفة

.التناولسهل،ظاهرأوجار:معين4ما

حخة.وانقطاعحيرةسكتوا:أبلسوا

الأصل.هامقعلىكذا.اصطفابه/طولبواممابشيءنطقواماأي:نبسوافما
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الفشقوق(همفاولنلثلثذبغد!فرومنشئأبىلايمثركوتيغبدوننىأقنأخؤفهثم

.]55:لنوراأ

دفيفىيذظوتآلنا!ورأت!وأئفتحنضراللهجآءإذا!الو:وقوله

]1،3:النصرأتؤابا(!انإن!وأشتغفرهرفيبحضدفسبح5أفواجاالله

الناسودخل،سنينبضعفيفارسالرومفغلبت؛قالكما،هذاجميعفكان

لمموضعكلهاالعرببلادوفيالسلامعليهماتفماأفواجا؛الإسلامفي

.الإسلاميدخله

دينهم،فيهالهم)1(ومكن،الارضفيالمؤمنين]اللهأواستخلف-661

:السلامعليهقالكما؛المغاربأقصىإلىالمشارقأقصىمنإياهاوملكهم

ليزويماأمتيملكوسيبلغ،ومغاربهامشارقهافالمريت،الارضلي"زويت

.منها")2(

كذلك،فكان؛]9:الحجر1!لهولجفظونوإناألذكرنزلنانخنإناميو:وقوله

،)4(والمعطلة)3(الملحدةمنمحكمهوتبديلتغييرهفيسعىمنيعديكادلا

خمسعلىنيفااليوم،وقوتهموحولهمكيدهمفأجمعوا؟-()القرامطةسيمالا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.المطبوعفيتردلم،""لهم:كلمة

جمعت.أي:)زويت(.(469)برقموسيأتي.ثوبانحديثمن)9288(مسلماخرجه

والحلولية.كالاتحادية.الباطلإلىعنهالمائلون،الدينفيالطاعنون:الملحدة

الوصولبدعوىالتكاليفنفسهعنيسقطكمن،بالثريعةالعمليهملونالذين:المعطلة

الذينهم:ايضاوالمعطلة.والرسلوالإعادةوالبعثالخالقينكركمنأو،المعرفةالى

المللانظر.ع!يه!رسولهبهاوصفهأو،نفسهبهاوصفالتيالصفات-وجلعز-دلهيثبتونلا

.542-2442/للشهرستانيوالنحل

وأ،عثمانبنالفرجأو،حمداناسمه:قيل.قزمطالىتنسبالباطنيةمنطائفة:القرامطة

وفي،باليمن"نجران"فياليومإلىبقاياهمتزالولا.لقبهوقرمط،يحيىبنالفرج

وأن،الجنابةمنغسللاأنهيدعونالملاحدةمنوهم.العربيالخليجغربي""القطيف

فيالصوموأن،"اللهرسولالحنفيةبنمحمد"وأن:اذانهمفيويزيدون،حلالالخمر

ترجمةالاعلامانظر.أخرىوأشياء،المقدسبيتإلىوالقبلةالحجوان،يومانالسنة

.2(09)صالخلفاءتاريخوتهذيب.()قرمط
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ولا،كلامهمنكلمةتغييرولا،نورهمنشيءإطفاءعلىقدروافما،عاممئة

دله.والحمد،حروفهمنحرففيالمسلمينتشكيك

]54:القمر[ألذبر(ويوئونالجغسئهزم):قولهومنه

ويشفعلئهؤوينصريخويخزهتمبأتديمأدئهيعذبهوقنلبىهممالو:وقوله

.]41:لتوبةا[(فؤمينقومصصهدور

!ارءالذينعلىلظهيلحقاودينفهدىبارسولهأزسلهوائذىم!:وقوله

.33]:[التوبة(الممثركوتولؤ!ره

يخصروت(لاثئمألأدباريولؤكم!تلوكئمأذهـوإنإلايضروصئملن)وقوله

ذلك.كلفكان]111:عمران[آل

حلفهم،فيوكذبهمومقالهم،واليهودالمنافقينأسراركشفمنفيهوما

(نقولبمااللهيعذنجالولاأنفسهمفى)ويقولون:كقوله؛بدلكوتقريعهم

.8]:[المجادلة

الافرشئ!منلناكانلويقولونلأيئدونلاماأنفسهمفىيخفون!:وقوله

اللهوليتتلىمفحاجعهغإكالقتلعلئهمكتبائذينلبرزبيوتكغفىكنختملؤقلههنأقتلناما

(ألصدو!بذاتعليضواللهوقلولبهثمفىماوليمحصصحدور!تمفىما

.]451:عمران[آل

!ؤوءاخرينسضعوتلق!ذبسمعوتهادواالذينومف):وقوله

ثؤوإنفخذوههذاأوتيتؤإنيقولونمواضحعهءبعدمنالكلويزفونيآتوكلؤ

قصأئذينأووليهربرشئأاللهمفلهوتضلففلن!تنتهوأدنهيردومنفاضذرواتؤلؤه

عظيو(عذاسثالأخرةفىولهؤخز2الدليافىلهتم!هرقلوبه!أناللهيرد

.]14:[المائدة

وعصئناحمغناويقولونءمواضعهعنأئكلممجرفونهادوااتذينمنم!:وقوله

مبديا،قالوقد]64:[النساء(ألذينفىوطعنايألسننهملياوؤعنام!معغئروأكع

الظايفئينإضدىالدهيعدكموإذمالو:بدريومأ()76/المؤمنونواعتقدهاللهقدرهما

.]7:الأنفال[لكؤ(تكلتلثمؤ!ةأذاتغيرأنودودوتلكمأنها
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.]59:الحجرأاف!تهزءيف(إناكفتنكميو:اتعالى]قولهومنه

وكان؛إياهمكفاهاللهبأنأصحابهبذلكلمج!ي!النبيبشر،نزلتولما

.فهلكوا،ويؤذونه،عنهالناسينفرون،بمكةنفراالمستهزئون

كثرةعلىكذلكفكان]67:ئدةالماأ(الناسىمنيعصمثوالله):وقوله

صحيحه،معرو!هبذلكوالاخبار؛قتلهوقصد،صره1راممن

فصل

،البائدةوالامم،السالفةالقرونأخبارمنبهأنبأما:الرابعالوجه

أحبارمنالفد(3(إلاالواحدةالقصةمنهيعلملاكانمما،الذاثرة)2(والشرائع

وجهه،على!والنبيئفيورده؛ذلكتعلمقيعمرهقطعالذيالكتابأهل

لممثلهوأن،وصدقهبصحتهبذلك(4(منهمالعالمفيعترف؛نصهعلىبهويأتي

بتعليم.ينله

ولابمدارسةاشتغلولا،يكتبولايقرألاأميع!يمأنهعلمواوقد

منهم.أحدحالهجهلولا،عنهميعبولم،لمحنه"

منعليهفينزل،هذاعن--!يه!ما(6(يسألونهكثيراالكتابأهلكانوقد

موسىوخبر،قومهممعالانبياءكقصصذكرا؛منهعليهميتلوماالقران

ولقمان،القرنينوذي،الكهفوأصحاب،وإخوتهويوسف،والخضر

،التوراةفيوما،الخلقوبدءالانباء)7(اوالقصص]منذلكوأشباه،وابنه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

طلب.:رام

أثرها0وامحىاندرستالتي:الداثرةالشرائع

الوسيط.المعجم/مكانتهفيوالمتفرد،الفرد:الفد

.المطيوعفيتردلم،"منهم":كلمة

والملازمة.المجالسة:المثافنة

.المطبوعمنوالمثبت،"مفا":الاصلفي

."الأنبياء":المطبوعفي
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بها،العلماءفيهصدقهمما؛وموسىإبراهيموصحف،والزبور،والإنجيل

بماامنموفقفمن،لذلكأذعنوابلمنها؛ذكرماتكذيبعلىيقدرواولم

منواحدعنيحكفلمهذاومعحاسد؛معاندشقيومن،خيرمنلهسبق

وطول!،تكذيبهعلىوحرصهم،لهعداوتهمشدةعلى-واليهودالنصارى

وكثرة،مصاحفهمعليهانطوتبماوتقريعهم،كتبهمفيبماعليهماحتجاجه

علومهم،وأسرار،أنبيائهمأخبارعنإياهوتعنيتهم،له!سؤالهم

ومضمنات،شرائعهمبمكتوملهموإعلامه،سيرهم)76/ب(ومستودعات

الكهف،وأصحاب،القرنينوذي،الزوحعنسؤالهممثل؛كتبهم

منعليهمحرموما؛نفسهعلىإسرائيلحرموماالزجموحكم،وعيسى

ببغيهم.عليهمفحرمتلهمأحلت)1(كانتطيباتومن،الأنعام

فاشتغل!كازرهطهأحتيكزخاقينجيلفىومثل!ألتوردةفىمثلهتملكذ!الو:وقوله

.]92:[الفتحاتكفار(بهمليغي!ألزراخيعجبءسوقهعكفاستوى

أوحيبماوعرفهمفأجابهم؛القرانفيهانزل!التيأمورهممنذلكوغير

وصدق،نبوتهبصحةصرحأكثرهمبل؛كذبهأوذلكانكرأنه-ذلكمنإليه

،صوريا)3(وابن،)2(نجرانكأهل؛إياهوحسدهمبعنادهواعترف،مقالته

وغيرهم.)4(أخطبوابني

)2(

)3(

)4(

.المطبوعفيتردلم،"كانت":كلمة

مكة.شرقيجنوبأكيال(019)مسافةعلىالسعوديةجنوبفيتقع،قديمةمدينة:نجران

.()663برقمخبرهموسيأتي.خوفافامتنعواالمباهلةالىك!جمدعاهم.نصارىكانواوأهلها

الإصابةفيحجرابنقال.اسلامهفيمختلف.اليهودأحبارمنكان،صوريابناللهعبدهو

،)6841(البخاريأخرجه:قلتمشهور".والرجمالزانيينقصةفي"وخبره2/318:

جابر.حديثمن(2)136يعلىأبووأخرجه.عمرابنحديثمن()9916ومسلم

قالت.كفرهماعلىماتاوقد.ياسرأبووأخوهاليهودياخطببنحييئهما:أخطبابني

نعم،:قالهو؟أهو:لأبييقولوهو،ياسرأباعميسمعت:أخطببنحييبنتصفية

والله!،عداوته:قالمنه؟نفسكفيفما:قال؛نعم:قال؟وتثبتهأتعرفه:قال!والله

.-1/518951هشاملابنالسيرةوانظر،بقيتما
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صص)1(0
لماذلكمنعندهمفيماأنوادعى،المباهتةبعضذلكميباهتومن

فاتواقل):لهفقيل؛دعوتهوكشف،حختهإقامةإلىدعي،مخالفةحكاه

ذالكبعدممأاتكذباللهعلأفترئفمن!صخدقينكنتخإنفاتلوهابالتؤرلة

.]39،49:نعمرا[آل(الظبمونهمفأولحك

بمامعترففمن؛ممتنعغيرممكنإحضارإلىودعا،وويغفقرع

.يده)2(كتابهمنفضيحتهعلىيلقيومتوا!،جحده

ولاصحيحاأبدىولا،كتبهمنقولهخلافأظهرمنهمواحداأنيؤثزولم

رسولنا!غجا!ذالتفيهأهلمالو:]أتعالىاللهقال؛صحفهمنسقيما

!ثيرعررولغفواأتتتمنتخفوت!نتتممما!ثيرالكتميبين

ائبعمفأللهوبهيقدى!قببو!تنبنوراللهفف!مجاقذ

عهبإذنهإهـالنورألظلمتمقويضرجهمالسنصسبلرضحونهو

.]51،61:ئدةلماا1(ف!تقيعصرفىاكيهؤويقد

فصل

انهمواعلامهمقضايافيقوأبتعجيزوردتاصلات[في

])3(ذلكعلئقدرواولافعلوافما،يفعلونهالا

مرية.ولافيهانزاعلابينةإعجازهمنالاربعةالوجوههذه

فيقومبتعجيزوردتآيالوجوههذهغيرمنإعجازهفيالبئنةالوجوهومن

كقوله؛ذلكعلىقدرواولافعلوافما،يفعلونهالاأنهموإعلامهم،قضايا

فتمنواألناحطوندمنضالصةاللهعندلأخرةأألدارلحمكانتإنقل):لليهود

)1(

)2(

)3(

.فترىا:هتبا

ومايديهابينماوقرأ.التوراةفيالرجمايةعلىيدهوضعالذيصورياابنإلىإشارةهذافي

.(1)996ومسلم،(1684)البخاريفيوردكما.وراءها

.عنديمنحاصرتينبينما
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!نغإنانمؤت

البقرة:49،59].ا

أيذيهـم(قذمتبماأبذايتمنقولنصدقين

صحةعلىدلالةوأظهرحخةأعظمالايةهذهفي:الزخاجإسحاقأبوقال

فلم،أبدايتمنوهلنأنهموأعلمهم(؛ائموتفتمئوام!:قاللأنه؛الرسالة

منهم.واحديتمنه

الامنهمرجليقولهالاأ()77/!بيدهنفسيوالذي":لمجي!النبيئوعن-662

مكانه.يموت:يعني")1(بريقهغص

أوحيماوصحة،رسولهصدقليظهر؛وجزعهم،تمتيهعناللهفصرفهم

اللهولكن؛قدروالوأحرصتكذيبهعلىوكانوا؛منهمأحديتمنهلمإذ،إليه

حخته.وبانت،معجزتهبذلكفظهرت؛يريدمايفعل

جماعة،منهميوجدلاانهأمرهمأعجبمن:)2(الأصيليمحمدأبووقال

إليه.يجيبولا،عليهيقدم،نبتهبذلكاللهأمريوممن،واحد!رلا

منهم.يمتحنهأنارادلمنمشاهدموجودوهذا

أساقفةعليهوفدحيث،المعنىهذامنالمباهلة)3(ايةوكذلك-663

طفيفمن):بقولهالمباهلةايةعليه]أتعالىاللهفأنزل؛الإسلاموأبوا،نجران

ولنسابمئمناولنساوإلئاكؤناأتجاناغلقالؤافقلألعلومنجاءكمابعدمنفيه

)1(

)2(

)3(

فيالحافظقال.الكلبيإسنادهوفي.عباسابنحديثمنالدلائلفيالبيهقيأخرجه

الموتتمنوااليهودأن"لوبلفظ1/248أحمد:وأخرجه".بالكذب"متهم:التقريب

.()527المناهلفيالسيوطياسنادهوجودلماتوا"

منكان:المصنفقال.المغرببلادمنأصيلا""إلىنسبةالأصيليإبراهيمبناللهعبدهو

في""الدلائلكتابله."..ورجالهوعللهبالحديثالعالمينومن،مالكمذهبحفاظ

أعلامسيرفيترجمتهانظر)293(هـ.سنةتوفي.والشافعيحنيفةوأبيمالكاختلاف

.561-16056/النبلاء

الظالمعلىاللهلعنةفاستنزلوا،فتداعوااجتمعوا،بعضابعضهمباهل:يقال:المباهلة

منهم.
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()1(أئذبيفعلىأللهلعتفنخع!نبتهلثضوأنفسكئموأنفسنا

.6]1:عمران[ال

قالعظيمهم"العاقب")2(أنوذلك؛الجزيةبأداءورضوا،منهافامتنعوا

صغيرهم.ولاكبيرهمفتقيقطنبيقومألاعنماوأنه،نبيأنهعلمتمقد:لهم

وأذعواءمثلهفنبسورؤفأتواعتدناعكلرئناممارئبفى!نتخوإيئم!:قولهومثله

(...تفعلواولنتفعلواثتمكافإنصمد!ينكنتؤانألئهدونفنشهداءكم

.24]،23:[البقرة

.كانكما؛يفعلونلاأنهمفأخبرهم

فيماالتعجيزمنفيهاولكن،الغيبعنالإخباربابفيأدخلالايةوهذه

قبلها.التي

فصل

عندوأسماعهمسامعيهتلحقالتيالروعة[في

تلاويه])3(عندتعتريهمالتيوالهيبة،سماعه

و،سماعهعندوأسماعهمسامعيهقلوبتلحقالتي)4(الروعةومنها

علىوهي)6(؛خطرهوإنافة،حالهلقوة()تلاوتهعندتعتريهمالتيالهيبة

قالكما؛نفوراويزيدهم،سماعهيستثقلونكانواحتى،أعظمبهالمكذبين

له.لكراهتهمانقطاعهويودون؛تعالى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

حذيفة.حديثمن2(024)ومسلم،(0438)البخاريأخرجه

فيحجرابنذكره.فأسلم!ك!النبيإلىرجعوقد.كندةمنرجل،المسيحعبدواسمه

."النجرانيأسيد"ترجمةفيالإصابة

.عنديمنحاصرتينبينما

والخشية.الخوف:الروعة

.المطبوعمنوالمثبت"تلاوتهم":الأصلفي

مرتبته.علو:خطرهإنافة
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كرهه؛منعلىمستصعبصعبالقران"ان:السلامعليهقالولهذا-664

توليه،تلاوتهمع،إياهوهيبته،بهروعتهتزالفلاالمؤمنوأما(")1الحكموهو

تعالى:اللهقال.بهوتصديقه،إليهقلبهلميل،)2(هشاشةوتكسبهانجذابا،

أدله(دبهرإكوقلوبهئمهتمجلورللينثثمزبهئميخشؤتأئذينجلرومته!معر!الو

.23]:[الزمر

آللهلخميةمن!صدعاخشعائرأيت!جبلعكآتقرةانهذاأنزئالؤ!و:وقال

.]12:الحشر[(ينفكروتلعئهؤللناسنفحرجمهاالأ!لوت!

معانيه،)77/ب(يفهملامنيعتريأنه،بهخمقشيءهذاانعلىويدل

يبكي،فوقف،بقارىءمزأنه،نصرانيعنرويكما،تفاسيرهيعلمولا

والنظم.للشجا)3(:قال؟بكيتمم:لهفقيل

لهاأسلممنفمنهم؛وبعدهالإسلامقبلجماعةاعترتقدالروعةوهذه

كفر.منومنهم،بهوامن،)4(وهلةلأول

ع!ي!النبيسمعت:قال،مطعمبنجبيرعن،الصحيحفيفحكي-665

همآتملثئءغيرمنظقواأتم!و:الايةهذهبلغفلما،بالطورالمغربفييقرأ

همأتمرئكخزآبنعندهئمأتم!يوقنونلاب!لأزضوألتممؤتآخلقواأتم!تخلقوتأ

.(يطير)أنقلبيكاد37]،35:[الطورآلمحهتطرون(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

أنهبمعنى،نفسهفي:)صعب()664(.المناهلعمير/بنالحكمعنوغيرهالديلميرواه

،بالرأيفهمهيعسرأي)مستصعب(:،بسهولةألفاظهوضبطمحاكاتهعلىأحديقدرلا

قاله/والباطلالحقبينالفاصلالحاكمأي)الحكم(:.وتحريفهتغييرهولايمكن

الخفاجي.

.صدروانشراح،سرورا:هشاشة

بدنه.وخشع،قلبهفرنأصابهالذيللحزنأي:للشجا

سمعه.مرةلأولأي:وهلةلأول

يطيرأنقلبي"كاد:المطبوعوفيمختصرا.)463(ومسلم،)4854(البخاريأخرجه

التخريج.مصادرفيولا،الأصلفيليست""للإسلام:وكلمة."للإسلام
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.()1قلبيفيالإيمانوقرماأولوذلك:روايةوفي-666

قومه،خلافمنبهجاءفيماع!ي!االنبيكلمأنهربيعةبنعتبةوعن-667

عربياقزءاناءائتإفصحلتكعنب!عألرحيصألرحمنمنتترلل5حو!وعليهمفتلا

فى-أ!نؤقل!شالواولمحا5لمجمتمعونلافهمأتحثرهتمف!عرضونذيرابش!إ5يغلمونلقووص

انا!!آقتنهإناعملونفآغملجمابطنناوبئنكومنءاذانناوقروثتإيىتذعوناص

و!ئل!ووآشتغفرؤإلتهفاشتقيموأؤصدإلةإلهكؤأنمماإلىيوحئبمثرمثلكؤ

ءامنواالذينإن!بهفرونهتمبالأحم!شوهمألز!ؤةجمتتونلاآلذين5لثمثركين

فىالأزضضلقبألذىلتكفرونأينكمقل5!مفنونغيرلهأتجزألصنهلختوعملوا

وقدرفها!لركفؤقهامنروسىفهاوجعل5ألعفينرتلكذأنداصأولهوتجعلونيومين

ائتياهـللآزضالافقالدظنو!المحاإلىآستوئثم!للسإللنسوآأياوأزبعةفىأقوتهافيها

أقرهاسمآكلفىوأؤحىيؤمينفىسمواتستع!فقضمهنطلىدعينانينالخاقاكرقاأؤطؤعا

أنذرتكؤفقلأغرضوافان!آتعليواتعريزتقديرذالكوحقظابمصخبعحالدتاالسماوزينا

فيعلىبيدهعتبةفأمسك13]،1:[فصلتو!و!(عاصحعقةفثلصععقة

.يكف)2(أنالزحموناشده،ع!االنبي

خلفيديهملقمصغوعتبةيقرأع!ي!النبيفجعل:روايةوفي-668

عتبةوقام،ع!ي!النبيفسجد؛السجدةإلىانتهىحتى،عليهمامعتمد،ظهره

فاعتذر؛أتوهحتىقومهإلىيخرجولم،أهلهإلىورجع،يراجعهبمايدريلا

فما،قطبمثلهأذنايسمعتما!والله،بكلامكلمنيلقد!والله:وقال،لهم

)3(.لهأقولمادريت

)1(

)2(

)3(

.(04)23البخاريأخرجهاالروايةهذه

بنحوهوأخرجه)531(.المناهل/اللهعبدبنجابرعناللفظبهذاتفسيرهفيالبغويرواه

الذهبي.ووافقه253()2/الحاكموصححه.وغيره()1818يعلىأبو

الىبسندهالحاكمشيخهعنالبيهقيطريقمن405(-)1/305السيرةفيكثيرابنذكره

مرسلا.القرظيكعببنمحمد
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وهيبة)2(روعةاعترتهأنهمعارضتهرام)1(ممنواحدغيرعنحكيوقد

ذلك.عنبهاكف

يقرأ:بصبيفمز؛فيهوشرع،ورامهذلكطلب)3(المقفعابنأن!ي

نأأشهد:وقال؛عملماومحافرجع]44:[هود(كماائلعىيأزكطوءقيل!يو

وقته.أهلأفصحمنوكان؛البشركلاممنهووما،)4(يعارضلاهذا

شيـارامأنهفحكي؛زمنهفيالأندلسبليغ()الغزالحكمبنيحيىوكان

على-بزعمه-وينسج،مثالهاعلىليحذوالإخلاصسورةفيفنظر،هذامن

والإنابة.التوبةعلى6(حملتا،ورقةخشيةفاعترتني:قال-منوالها

فصل

الدنيابقيتماتعدملاباقيةاصلةالقرانكون[في

])7(بحفظهاللهتكفلمع

معالذنيابقيتما)8(تعدملاباقيةايةكونهالمعدودةإعجازهوجوهومن

(لجفظونلهووإناالذكأنرلنانخن)إنا:فقال؛بحفظهالله)78/أ(تكفل

9].[الحجر:

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

طلب.:رام

غشيته.:اعترته

أميرفقتلهبالزندقةواتهم.فأسلممجوسيأكان.الكتابأئمةمن.المقفعبناللهعبدهو

.(4/041)الأعلام.وغيرهالصغيروالأدب،ودمنةكليلةكتابله(هـ.1)42سنةالبصرة

بمثله.يأتيأنأحديستطيعلاأي:يعارضلا

سنةولدالاندلسأمراءمنمقزبشاعر،بكرأبو،الجيانيالبكريالحكمبنيحيىهو

.13391/المؤلفينمعجمفيئرجمتهانظر25(هـ.0)سنة(هـومات)156

"حملتني".:المطبوعفي

.عنديمنحاصرتينبينما

تفقد.لا:(تعدمالا
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حميد(صكيوقنتتريلضقفهءمقولايدتهبينمنآلظليأنيهلا):وقال

42].:افصلت

خبيها؛إلايبقفلم،أوقاتهابانقضاءانقضتالأنبياءمعجزاتوسائر

مدة-اليومعليهكانماعلىمعجزاتهالظاهرة،اياتهالباهرة،العزيزوالقرآن

،قاهرةحجته،هذاوقتناالىنزولهلأولسنةوثلاثينوخمسعاممئةخمس

،اللسانعلموحملة،البيانبأهلطافحةكلهاوالأعصار،ممتنعةومعارضته

فيهموالملحد)2(؛البراعة)1(وجهابذة،الكلاموفزسان،البلاغةوائمة

معارضته،فييؤثربشيءأتىمنمنهمفماعتيد)3(؛للشرعوالمعادي،كثيم

قدحولا،صحيحمطعنعلىفيهقدرولا،مناقضتهفيكلمتينألفولا

ذلكراممنكلعنالمأثوربل؛شحيحبزند)4(الاذلكفيذهنهمنالمتكلف

.()عقبيهعلىوالنكوص،بيديهالعجزفيالقاؤه

])6(قارئهيملهلا:منهااعجازهفياخرىوجوهافي

.كثيرةوجوهاإعجازهفيالامةومقلديالأئمةمنجماعةعدوقد

يزيدهتلاوتهعلىالإكباببل؛يمجهلاوسامعه،يملهلاقارئهأن:منها

الكلاممنوغيره،طرياغضايزاللا؛محبةلهيوجمما)7(وترديده،حلاوة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

الامور.بغوامضالخبيرالنقادوهو،جهبذجمع:جهابذة

الباطل.إلىالحقعنالمائلالملحد

وحاضر.مهيا:عتيد

.يوريلاالذيهو:الشحيحوالزند.الناربهتقدحالذيالاعلىالعود:الزند

الوسيط.المعجمعنه/وأحجم،اعتزمهقدكانعمارجع:عقبيهعلىنكص:يقال

.عنديمنحاصرتينبينما

تلاوته.تكرار:ترديده
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أعيد؛إذاويعادى،الترديدمعيمل-مبلغهوالبلاغةالحسنفيبلغولو-

منوسواه)1(؛الأزماتفيبتلاوتهوليؤنس،الخلواتفيبهيستلذوكتابنا

يستجلبونوطرقالحونالهاأصحابهاأحدثحتى؛ذلكفيهايوجدلاالكتب

قراءتها.علىشثميطهماللحونبتلك

،الردكثرةعلىيخلق"لا:بأنهالقرانمج!يواللهرسولوصفولهذا-966

منهيشبعلا،بالهزلليسالفصلهو؛عجائبهتفنىولا،عبرهتنقضيولا

الجنتنتهلماتذيهو؛الألسنةبهتلتبسولا،الأهواءبهتزيغولا،العلماء

()2(الرسثدإلىتهدى!جم!اقرءانا!عناإنا!قالوا:أنسمعتهحين

2].،1:[الجن

قبلك!ي!محماولاعامةالعربتعهدلمومعارفلعلومجمعهومنها:

علماءمنأحابهايحيطولابها؛القيامولا،بمعرفتها،خاصةنبوته)78/ب(

الشرائع،علمبيانمنفيهفجمع؛كتبهممنكتال!عليهايشتملولا،الأمم

قوية،ببراهين؛الأممفرقعلىوالرد،العقلياتالحججطرقعلىوالتنبيه

نأبعد)3(المتحذلقونرام،المقاصدموجزة،الألفاظسهلة،بينةوأدلة

ظقألذىأولثس!و[تعالى]:كقولهعليها؛يقدروافلم،مثلهاأدلةينصبوا

.8]1:يس[مثلهو(تحنقأنعك!درلأزضواالئممؤت

)1(

)2(

)3(

.والشدةالضيق:وهيأزمةجمع:الأزمات

عن،الأعورالحارثحديثمن،وغيره)367(يعلىوأبو،)6092(الترمذيأخرجه

الحارثوفي،مجهولوإسناده،الوجههذامنإلانعرفهلاحديث"هذا:الترمذيقال.علي

-464-8463/الأصولجامعفيالأثيرابنذكرهعمربناللهعبدعنالبابوفي."مقال

،مسعودبناللهعبدحديثمن1/555الحاكمبمعناهوأخرجهلأحد.يعزوهأندون

.2354/والترهيبالترغيبفيوهو.الذهبييوافقهولموصححه

)الفصل(:.قراءتهكثرةعلىوجلالفحلاوتهتذهبلاأيالرد(:كثرةعلىيخلقالا

بهوأراد،الميل:الزفي)تزفي(.كلهجدهوأي:(بالهزلاليس.والباطلالحقبينالفاصل

الحق.عنالميل

.الشيءفيالمهارةوهو،الحذقالمدعون:المتحذلقون
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.7]9:يس[(مقأولأكصأهآألذىتحي!هاقلمالوو

.]22:الانبياء[مهولفسدتااللهلاإءاالة!آكانلؤمالوو

والحكم،،والمواعظ،الأمموأنباء،السيرعلوممنحواهماإلى

.()1والشيمالادابومحاسن،الآخرةالداروأخبار

.38]:[الأنعامص(شىمناتكتففىفرطناما!الو-:اسمهجل-اللهقال!

.]85:الروم[(مـلكلمناتقرءانهذافىللناسضرئباولقذومالو

.98]:[النحلشئء(لكلطيناالكتتونزلاعليثمالو[و]

خالية،وسنة،وزاجراامراالقران[هذا]أنزلالله"ان:!ي!وقال!-067

ماوحكم،بعدكمماونبالم،قبلكمكانماوخبر،نبؤكمفيه،مضروباومثلا

من؛بالهزليليسالحقهو؛عجائبهتنقضيولا،الردطوليخلقهلا،بينكم

أقسط،بهقسمومن،فلجبهخاصمومن،عدلبهحكمومن،صدقبهقال

الهدىطلبومن؛مستقيمصراطالىهديبهتمسكومن،اجربهعملومن

والنور،الحكيمالذكرهو؛اللهقصمهبغيرهحكمومن؛اللهأضلهغيرهمن

لمنعصمة،النافعوالشفاء،المتيناللهوحبل،المستقيموالصراط،المبين

ولا،فيستعتبيزيغولا،فيقوميعوجلا،اتبعهلمنونجاة،بهتمسك

.الرد")2(كثرةعلىيخلقولا،عجائبهتنقضي

فيه،يتشانولا،يختلف"ولا:فيهوقال!مسعود؛ابنعنونحوه-671

لم

.")3(والاخرينالأوليننبا

)1(

)2(

)3(

الوسيط.المعجم/الخلقوهي،شيمةجمع:الشيم

ظفر)فلج(:.وجلالتهحلاوتهتذهبلاأيالرد(:طوليخلقهالا.السابقالحديثانظر

الحق.عنالميلبهوأراد،الميل:الزيغ()يزيغ.أهلكه:()قصمه.عدل:()أقسط.وفاز

الاستقامة.عنخروجهلعدمواللومالعتابيستحقلا:()فيستعتب

:فقالالذهبيوتعقبه.الإسناد"صحيححديث"هذا:وقال092-2928/الحاكمأخرجه

كثرةعلىيخلقلاأييتشان(:)ولا)966(.برقمالمتقدمالحديثوانظر،"منقطع"

يمل.ولايكرهلا:أي.يتشانأ""ولا:المطبوعوفي.النهايةالرد/
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توراةعليكمنزل!إني:ك!!حمولمحمد]أتعالىالله"قال!:الحديثوفي-672

العلمينابيعفيها،غلفاوقلوبا،صماواذانا،عمياأعينابهاتفتح،حديثة

.")1(القلوبوربيع،الحكمةوفهم)97/ب(

الحكمة.ونور،العقول!فهمفانه،بالقرآنعليكم:كعبوعن

فيههئمالذىاتحزيلاشؤبنىعكيقصاتقغانهذاانماله:تعالىاللهوقال!

.76]:النملأيختلفوت(

!تقيهت(ومؤعظةوهدىئلناسبيان)هذا:تعالىوقال!

.]138:عمرانال!أ

قبله،الكتبفيماأضعاف-كلمهوجوامع،ألفاظهوجازة-معفيهفجمع

.مراتمنهالضعفعلىألفاظهاالتي

وحسن،القرانبنظماحتجأنهوذلك؛ومدلولهالدليلبينفيهجمعه:ومنها

؛ووعيدهووعده،ونهيهامرهالبلاغةهذهوأثناء؛وبلاغتهوإيجازه2رصمه

.منفردةوسورة،واحدكلاممنمعاوالتكليفالحخةموضعيفهملهفالتالي

حيزفييكنولم،يعهدلمالذيالمنظومحيزفيجعلهأنومنها:

فيوأسمح،للقلوبوأوعى،النفوسعلىأسهلالمنظوملأنالمنثور؛

.أسرعإليهوالأهواء،أميلإليهفالناس،الأفهامعلىوأحلى،الآذان

اللهقال!؛متحفظيهعلىوتقريبه،لمتعلميهحفظهتعالىتيسيرهومنها:

.]71:القمرأللذ2(انأتقئيسرناولقذ):لىتعا

مرورعلىالجفاء)3(فكيف،منهمالواحدكتبهايحفظلاالأمموسائر

.مذةأقربفيللغلمانحفظهميشروالقران.عليهمالسنين

)2(

)3(

أبيابنبنحوهوأخرجه.فذكرهالتوراةفيقالكعبعنالقرانفضائلفيالضريسابنرواه

)535(.المناهلانظر.مرسلامرفوعاسميبنمغيثعن""المصنففيشيبة

وتأليفه.نظمهحسنأي:رصفهحسن

.الكثيرةالجماعة:الجماء
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والتئام،أنواعهاائتلافوحسن،بعضاأجزائهبعضمشاكلةومنها:

غيرهالىبابمنوالخروج،أخرىإلىقضةمنالتخلصوحسن؛أقسامها

وخبر،ونهيامرعلى)1(الواحدةالسورةوانقسام،معانيهاختلافعلى

وترغيب)2(،وتقريروتوحيد،نبؤةوإثبات،ووعيدووعد،واستخبار

فصوله.يتخللخللدون،فوائدهمنذلكغيرالى،وترهيب

وقل،جزالتهولانت،قوتهضعفتهذامثلاعتورهاذاالفصيحوالكلام

ألفاظه.)3(""""،."
ودململ!رودمه

وتقريعهموشقاقهمالكفارأخبارمنفيهاجمعوما!هص!(أولفتأمل

مما)4(وتعجبهماع!]بمحمدتكذيبهممنذكروما،قبلهممنالقرونبإهلاك

فيالحسدمنظهروما،الكفرعلىملئهماجتماععنوالخبر)97/ب(بهأتى

وتكذيب،والآخرةالدنيابخزيووعيدهم،وتوهينهموتعجيزهم،كلامهم

النبيوتصبير،مصابهممثلهؤلاءووعيد،لهماللهوإهلاك،قبلهمالأمم

وقصصداودذكرفيأخذثم؛ذكرهتقدممابكلوتسليته،اذاهمعلى

.نظاموأحسنكلاماوجزفيهذاكل؛الأنبياء

وكثيركلهوهذا؛القليلةالكلماتعليهاانطوتالتيالكثيرةالجملة:ومنه

لمالأئمةذكرها،كثيرةوجوهإلى،القرانإعجازفيذكرأنهذكرنامما

فيمنفردافنايعدأنيجبفلا؛بلاغتهبابفيداخلأكثرها[اذ]نذكرها؛

ذكرهقدمنامماكثيروكذلك،البلاغةفنونتفصيلبابفيإلا،إعجازه

.إعجازهلا،وفضائلهخواصهفييعد،عنهم

بعدهاوما،عليهافليعتمدذكزنا؛التيالاربعةالوجوهالإعجازوحقيقة

التوفيق.وبالته.تنقضيلاالتيوعجائبهالقرآنخواصمن

)1(

)2(

)3(

)4(

.""إلى:المطبوعفي

."وتفريد":المطبوعفي

خطأ.وهو،""وتقلقت:المطبوعفي

.المطبوعمنوالمثبتبما"":الاصلفي
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فصل

الشمسوحبسالقمرانشقاقفي

ويقولوايعرضوايرؤاءايةوإنو*!بماتقمروالشقألئماعةآقترلت!و:تعالىاللهقال

.]1،2:[القمرسخرمستمز(

آياته؛عنالكفرةوإعراض،الماضيبلفظانشقاقهبوقوعتعالىأخبر

وقوعه.علىالسنةوأهلالمفسرونوأجمع

سراجالقاضيحدثنا،كتابهمنالحافظمحمدبنالحسينأخبرنا-673

حدثنا،الفربريحدثنا،المزوزيحدثنا،الأصيليحدثنا،اللهعبدابن

الأعمش،عن،وسفيان،شعبةعن،يحيىحدثنا،مسذدحدثنا،البخاري

القمرانشق:قالعنه]الله[رضيمسعودابنعن،معمرأبيعن،إبراهيمعن

فقال؛دونهوفرقة،الجبلفوقفرقة:فرقتينع!ج!اللهرسولعهدعلى

"اشهدوا")1(.:مح!لهستواللهرسول

)2(.ع!ي!النبيمعونحن:مجاهدروايةوفي-674

.)3(بمنى][ونحن:الأعمشطرقبعضوفي-م674

الجبلرأيتحتى:وقال،الأسود-مسعودابنعن-أيضاورواه-675

القمر)4(.فرجتيبين

)1(

)2(

)3(

)4(

.028(0)برقممسلمأيضاوأخرجه.()4864البخاريطريقمنالمصنفأسنده

.()4865البخاريفيمسعودابنعن،معمرأبيعن،مجاهدرواية

مكةشماليعنيبعدلمكاناسم)مئى(.44(/0028)ومسلم،)9386(البخاريأخرجه

.العمرانبهاتصل،أحيائهامناليوموهو،تقريباأكيالستة

27/85.التفسيرفيوالطبري،1/413أحمدرواهمسعودابنعنالأسودطريق

مكثر.فقيهثقة،التابعينكبارمنالنخعييزيدابنهو:)الاسود(
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كفارفقالوزاد:،بمكةكان)08/ا(أنه،مسروقعنهورواه-676

.)1(كبشةأبيابنسحركم:قريش

نأسحرهمنيبلغلافانهالقمرسحركانإنمحمداإن:منهمرجلفقال

،فأتواهذا؟رأواهل:آخربلدمنيأتيكممنفاسألوا،كلهاالارضيسحر

ذلك.مثلرأواأدهمفأخبروهم)2(فسألوهم

هذا:جهلأبوفقال:وقال،نحوه،الضحاكعنالشمزقنديوحكى

أهلفأخبرلا؟أمذلكأرأوا:تنظرواحتىالافاقأهلإلىفابعثوا،سحر

مستمر.سحرهذا:الكفاريعني-فقالوا؛منشقارأوهانهمالآفاق

الله.عبدعنأربعةفهؤلاء؛)3(-علقمةمسعودابنعن-أيضاورواه-677

منهم:مسعود؛ابنرواهكما،مسعودابنغيررواهوقد-683-678

فقال!؛)4(مطعمبنوجبير،وعلي،وحذيفة،عمروابن،عباسوابن،أنس

.!النبيمعونحنالقمرانشق:الأرحبيحذيفةأبيروايةمن-علي

القمرانشقاقفأراهم،ايةيريهمأن!ي!النبيمكةأهلسأل:أنسوعن

.قتادةأنسعنرواه.بينهما(حراء)رأواحتىفرقتين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ووصلها،تعليقا)9386(البخاريأخرجهامسعودابنعنالاجدعبنمسروقرواية

)أبو.2(1)1الدلائلفينعيموأبو،2785/والطبري،المعبودمنحة)2447(الطيالسي

.(1/04)الباريفتحانظر.ذلكغيروقيل،الرضاعةمنع!ي!النبيأبوهو:(كبشة

.المطبوعمنوالمثبت،"فسألوا":الاصلفي

والطيالسي،الدلائلفيالبيهقيأخرجهامسعودابنعنالئخعيقيسبنعلقمةرواية

.المعبودمنحة()7891

أخرجهعباسابنوحديث،)2028(ومسلم،)3637(البخاريأخرجهأنسحديث

وحديث،028()1مسلمأخرجهعمرابنوحديث،)3028(ومسلم)3638(البخاري

عليوحديث.نعيموأبيحاتمابيوابنجريرابنإلى)054(المناهلفيعزاهحذيفة

وصححه،)9328(الترمذياخرجهمطعمبنجبيروحديث،الدلائلفيالبيهقيأخرجه

الذهبي.ووافقه،(472)2/الحاكم

عنبعيدا،عرفاتإلىالذاهبيسارعلى،مكةمنالشرقيالشمالفييقعجبل:حراء

متر.مئتيارتفاعهيبلغعموديوهو.ميلبنحوالطريقجادة
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انشقاقه،((1مرتينالقمرأراهم:عنه،قتادةعن،وغيرهمعمرروايةوفي

.]1:القمرأاتقمر(وألشقآلساعةآقترتجا):فنزلت

محمد.بنجبيرابنهوابن،محمدابنهمطعمبنجبيرعنرواهاو]

عتبة.بناللهعبدبناللهعبيدعباسابنعنورواه

(2(السلميالرحمنعبدأبوحذيفةعنورواه،مجاهدعمرابنعنورواه

.الأزديعمرانأبيبنومسلم

إلىيلتفتولا،مصزحةوالآية؛صحيحةالأحاديثهذهطرقوأكثر

شيءهوإذ؛الأرضأهلعلىيخفلمهذاكانلوبأنه،مخذولاعتراض

فلمالليلةتلكرصدوهأنهمالأرضأهلعنلناينقللمإذ؛لجميعهمظاهر

،الكذبعلى-لكثرتهم-تمالؤهميجوزلاعفنإلينانقلولو؛انشقيروه

فقد؛الأرضأهللجميعواحدحذفيالقمرليساذ؛حخةبهعليناكانتلما

بضذقوممنيكون)08/ب(وقد،آخرينعلىيطلعأنقبلقوبمعلىيطلع

؛جبالأوسحابوبينهقومبينيحولأو،الأرضأقطارمنمقابليهممنهوما

وفي،جزئئةبعضهاوفي،بعضدونالبلادبعضفيالكسوفاتنجدولهذا

العزيزتقديرذلكلعلمها؛المدعونإلايعرفهالابعضهاوفي،كليةبعضها

العليم.

وايجافوالسكونالهدوءبالليلالناسمنوالعادة،ليلاكانتالقمرواية

منإلا،شيئأالسماءأمورمنيعرفيكادولا،التصزفوقطع،(3(الأبواب

.به(4(واهتبل،ذلكرصد

)1(

)2(

)3(

)4(

الذي"وهذا:/7183الفتحفيحجرابنالحافظقال.فرقتينارادقائلهالعل:مرتين

."الرواياتبينجمعأكيرهيتجهلا

أيضأوهناكمقرىء.ثبتثقة،التابعينكبارمن،بكنيتهمشهور،حبيببناللهعبدهو

سنةمتوفىصوفي،محدثإمام،الحسينبنمحمداسمه:السلميالرحمنعبدابو

ترجمته.تقدمتوقد(هـ.4)12

إغلاقها.:الأبوابايجاف

به.اعتنى:بهاهتبل
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بهيعلملاوأكثرهم،البلادفيكثيراالقمريالكسوفيكونما)1(وكذلك

ونجومانوارمنيشاهدونهابعجائبالثقاتيحدثماوكثيرا،يخبرحتى

منها.أحدعندعلمولا،السماءفيبالليلالأحيانفيتظهرعظامطوالع

بنتأسماءعن،)3(الحديثمشكلفي)2(الطحاويوخرح-684

علي،حجرفيورأسه،إليهيوحىكان!ي!النبيأن،طريقينمن،عميس

إ"علييا"أصليت؟!ط!لمحهجم!:اللهرسولفقال؛الشمسغربتحتىالعصريصلفلم

لا.:قال

فاردد،رسولكوطاعة،طاعتكفيكانانه!"اللهم:!ي!اللهرسولفقال!

".الشمسعليه

ووقفت،غربتمابعدطلعترأيتهاثم،غربتفرأيتها:أسماءقالت

.خيبر)4(فيبالصهباءوذلك،والأرضالجبالعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

."ولذلك":المطبوعفي

الديارمحدثكان.كبجروحافظ،علامة،إمام،الطحاويمحمدبنأحمد،جعفرأبوهو

المطبوعة:تصانيفهمن.321(هـ()شةومات)923(هـ.سنةولد.وفقيههاالمصرية

عنمحققأصدروالاخير،الآثارمشكلشرح،الطحاويةالعقيدة،الاثارمعانيشرح

له.ضافيةترجمةمقدمتهوفي.مجلداعشرستةفيالرسالةمؤسسة

.الأرنؤوطشعيبالشيخبتحقيق(01،6801)67برقم

طالب،ابيبنوعلي،هريرةوأبي،عميسبنتاسماءطريقمنالحديثهذاروي

الىمال"وقد:)546(صالرسولشمائلفيكثيرابنالحافظقال.الخدريسعيدوأبي

وكذا.عياضوالقاضي،الطحاويجعفروأبو،الحافظالمصريصالحبنأحمدتقويته

كبارمنآخرونبضعفهوحكمورده.وذويهالمطهركابنالرافضةالعلماءمنجماعةصححه

وحكاه،الجوزجانييعقوببنوابراهيم،المدينيبنكعلي،ونقادهمالحديثحفاظ

البخاريحاتمبنمحمدبكر:وكأبي،الطنافسيينعبيدبنويعلىمحمدشيخهعن

الشيخوذكره،عساكربنالقاسمأبيالكبجروالحافظ،الحفاظأحدزنجويهبابنالمعروف

شيخايبوضعهصرحوكذلك،الموضوعاتكتابفيالجوزيبنالفرحأبوالدينجمال

بوضعهوصرح.انتهى".الذهبياللهعبدوأبو،المزيالحجاحأبو:الكبحرانالحافظان

الجوزية.قيمابنالعلامةتلميذهوتبعه،تيميةابنالإسلامشيخأيضأ

ضعيف-الحديث"هذا:وقال(163-41)4صالرسولشمائلفيكثيرابنطرقهجمعوقد
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.ثقاتورواتهماثابتانالحديثانوهذان:قال

])2(اكانلمنينبغيلا:يقولكانصالحبنأحمدأن)1(الطحاويوحكى

علاماتأجل])2(امنلأنهأسماء؛حديثحفظعنالتخلفالعلمسبيله

.النبوة

ابنعنروايتهفيالمغازيزيادةفيبكيربنيونسوروى-685

فيالتيوالعلامةبالزفقةقومهوأخبر،ع!يماللهبرسولأسريلما:إسحاق

أشرفتاليومذلككانفلماالأربعاء""يوم:قالتجيء؟متىقالوا:العير

فيلهفزيد،ع!اللهرسولفدعاتجىء؛ولمالنهاروئىوقدينظرونقريش

)3(.الشمسعليهوحبست،ساعةالنهار

فصل

ببركتهوتكثيرهأ()81/أصابعهبينمنالماءنبعفي

.جدافكثيرةهذافيالأحاديثأما:اللهرحمهالمؤلفقال

منهم؛الصحابةمنجماعةع!ح!اصابعهبين)4(منالماءنبعحديثروى

:مسعودوابن،وجابو،أنس!

حدثنا،عليهبقراءتيالفقيهجعفربنإبراهيم:إسحاقأبوحدثنا-686

عمرأبوحدثنا،محمدبنحاتم:القاسمأبوحدثنا،لسهلبنعيسىالقاضي

بنإسحاقعن،مالكحدثنا،يحيىحدثنا،عيسىأبوحدثنا،الفخارابن

)2(

)3(

)4(

جبلاليومويسمى،الجنوبمنخيبرعلىيكلجبل:)الصهباء(."طرقهجميعمنومنكر

محمدالبحاثةأستاذناقاله.الجنوبمنخيبرقاعدة،الشريفبلدةعلىيشرف،"عطوة"

.()162صالأثيرةالمعالمفيشراب

.الأرنؤوطشعيبالشيخبتحقيق-89(79)3/الآثارمشكلشرحفي

المصنف.نقلحيث،الآثارمشكلشرحمنزيادة

."...العلماءمنلغيرهير"لم:وقال)546(صالرسولشمائلفيكثيرابنأورده

.المطبوعفيتردلم،""بين:كلمة
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رايتعنه]:اللهارضيمالكبنأنسعن،طلحةأبيبناللهعبد

،يجدوهفلمالوضوءالناسفالتمس؛العصرصلاةوحانت،ع!ي!اللهرسول

وأمر،يدهالإناءذلكفيع!ي!اللهرسولفوضع،بوضوء!ي!اللهرسولفأتي

منه.يتوضؤواأنالناس

عندمنتوضؤواحتىالناسفتوضأ،أصابعهبينمنينبعالماءفرأيت:قال

)1(

خرهم

وأأصابعهيغمرما!فيهباناء:وقال،قتادة-أنسعن-أيضاورواه-687

مئة)2(.ثلاثزهاءاكنا]:قال؟كنتمكم:قال.يغمريكادلا

.)3(السوقعندبالزوراءوهم:عنهروايةوفي-688

أنس.عن،والحسن،وثابت،حمياأيضاورواه

)4(ثمانين:قالكانوا؟كم:قلت:حميدروايةوفي-968

.)5(

عنه.تابتعنونحوه-096

.رجلا)6(سبعينمننحووهم:أيضاوعنه-196

نحنبينما-:علقمةروايةمن-عنه)7(الصحيحففيمسعودابنوأما-296

معهمن"اطلبوا:ع!ي!اللهرسوللنافقال،ما!معناوليس،ع!ي!اللهرسولمع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)الوضوء(:.الإسنادبهذامالكطريقمن5()9227/ومسلم،)916(البخارياخرجه

لغة.وهي.إلئبمعنى-هنا-من(أخرهمعند)من.بهيتوضاالذيالماءهو،الواوبفتح

مئة.ثلاثقدرأي:(مئةثلاث)زهاء.7()9227/ومسلم،)3572(البخاريأخرجه

مسجدغربيبالمدينةمكان:)الروراء(.6()9227/ومسلم،)3572(البخارياخرجه

أستاذناقالهبعد/فيماالمناخةهوالذي،الإسلامصدرفيالمدينةسوقعند،ءشج!الرسول

.()135صالأثيرةالمعالمفيشزابمحمد

.)3575(البخاريأخرجه

بين"ما:البخاريروايةفيعددهموكان.4()9227/ومسلم،2(0)0البخاريأخرجه

."الثمانينالىالستينبين"ما:مسلمروايةوفي."الثمانينإلىالسبعين

.)3574(البخاريأخرجهاوقد.أنسعنالبصريالحسنروايةهذه

.المطبوعفيتردلم،""عنه:كلمة
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منينبعالماءفجعل،فيهكفهوضعثم،إناءفيفصبهبماءفأتى،ماء"فضل

ع!ي!)1(.اللهرسولأصابعبين

:عنه]اللهارضيجابرعن،الجعدأبيبنسالمعن،الصحيحوفي-396

وأقبل،منهافتوضأ،ركو!يديهبينع!ي!اللهورسولالحديبيةيومالناسعطش

فييده!النبيفوضع؛ركوتكفيماإلاما!عندناليس:وقالوا؛نحوهالناس

.العيونكأمثالأصابعهبينمنيفورالماءفجعل)81/ب(الركوة

عشرةخمسكنالكفانا؛الفمـةكنالوقال)2(:؟كنتمكم:فقلت:وفيه

ء-)3(

بالحديبية.كانأنهوفيه؛جابر)4(عن،أنسعنمثلهوروي-496

في،عنهالصامتبنعبادةبنالوليد(بن])اعبادةروايةوفى-596

:قالبواطغزوةذكرفيالطويلمسلمحديث

بطوله،الحديثوذكر"..الوضوء،ناد!جابر"يا:مج!ي!اللهرسولليقال

وتكلمفغمزه)6(،ع!م!النبيبهفأتي؛شجبعزلاءفيقطرةإلايجدلموأنه

بينفوضعتها،بهافأتيت،الزكب"بجفنة"ناد:وقالهو؟ماادريلابشيء

جابووصب،أصابعهوفرق،الجفنةفييدهبسطع!يمالنبيئأنوذكر،يديه

بينمنيفورالماءفرأيت:قال!]امرهاكمااللهباسم:وقال،عليه

،بالاستقاءالناسوأمر،امتلأتحتىواستدارتالجفنةفارتثم،اصابعه

.روواحتىفاستقوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

يعلىأبيمسندفيطرقهوانظر.لهواللفظ)92(برقموالدارمي،)9357(البخاريأخرجه

الشيء.منبقيما:الفضلماء()فضل.)5372(

.والقاريالخفاجيشرحمنوالمثبت،قالوا"":والمطبوعالأصلفي

جلدمنصغيرإناء:)الزكوة(.72()1856/مختصراومسلم،4()152البخاريأخرجه

بها.التعريفتقدم:()الحديبية.النهايةالماء/فيهيشرب

صحيح.باسناد)28(برقمالدارميأخرجه

مسلم.صحيحمنزيادةحاصرتينبينما

.عصره:ومعناه.المطبوعمنوالمثبت،""فغمره:الأصلفي
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وهيالجفنةمنيده!ي!!اللهرسولفرفع؟حاجةلهأحدبقيهل:فقلت

ملأئ)1(.

ولمحيل:،ماءباداوةاسفارهبعضفي!ي!النبيئأتي:)2(الشعبيوعن-696

اصبعهووضع،ركوةفيفسكبها،غيرهاماء!اللهرسوليا،معناما

ثمويتوضؤونيجيئونالناسوجعل،الماءفيغمسهاأو]،وسطها

-)3(.

.يمومود

.)4(حصينبنعمرانعن،البابوفي:الحرمذيقال-796

تتطرقلا،الكثيرةوالجموع،()الحفلةالمواطنهذهفيهذاومثل

عليهجبلتلما،تكذيبهالىشيءاسرعكانوالأنهم؛بهالمحدثالىالتهمة

روواقدفهؤلاء؛باطلعلىيسكتلاممنكانواولانهم؛ذلكمنالنفوس

منأحدينكرولم،،لهالغفير)6(الجماءحضورونسبوا،وأشاعوه،هذا

كتصديقفصار،وشاهدوا)7(فعلواأنهمعنهمبهحدثواماعليهمالناس

له.جميعهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

ينبع.مدينةجهةالمدينةمنأبرادعلىلجهينةجبل)بواط(:)1303(.مسلمأخرجه

بالية.قربةفمأي:شجب()عزلاء.بهيتوضاالذيالماء:)الوضوء(

تشبعهم.ائتيالقصعة:(الركب)جفنة.يسيرااي:)قطرة(

سنة.ثمانينمننحوولهالمئةبعدمات،فقيه،ثقة،تابعي.الشعبيشراحيلبنعامرهو

.931-4492/النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر

.الماءفيهيحملصغيرإناء:)الإداوة(.مرسلحديث

،الترمذيوقول.عليهمتفقوهو07()5برقممتنهالمصنفسيذكرحصينبنعمرانحديث

)3631(.الحديثعقبسننهفيهو

.الناسفيهااحتشدالتيالأماكن:الحفلةالمواطن

.الناسمنالكبيرالعدداي:الغفيرالجماء

."وشاهدوه"فعلوا:المطبوعفي
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فصل

وانبعاثه،كي!ببركتهالماءتفجير[في

ودعؤبه])1(بمشه

بمسهوانبعاثه،ببركتهالماءتفجيرمعجزاتهمنهذايشبهومما-896

غزوةقص!فيجبلبنمعاذعن"الموطأ"فيمالك)82/أ(روىفيماودعويه

منفغرفوا،الشراكمثلماءمنبشيءتبضوهيالعينوردواوانهم،تبوك

ويديه،وجههفيهمج!جمصاللهرسول!غسلثم،شيءفياجتمعحتىبايديهمالعين

.الناسفاستقى،كثيربماءفجرت؛فيهاوأعاده

كحسح!سلهماالماءمنفانخرق)2(:إسحاقابنحديثفيقال!-996

الضواعق-

ملىءقدماهاهناترىأنحياوبكطالتإنمعاذ!يا،"يوشكقال!:ثم

جنانا")3(.

في-أتموحديثه-الأكوعبنوسلمة،البراءحديثوفي-007،107

فنزحناها،شاةخمسينتزويلاوبئرها،مئةعشرةأربعوهم،الحديبيةقص!

جباها.على!اللهرسولفقعد،قطرةفيهانتركفلم

وإفا،دعافاما:سلمةوقال-فدعا،فبصق،منهابدلوواتي:البراءقال

)1(

)2(

)3(

.عنديمنحاصرتينبينما

انسق)انخرق(:إسناد.بدون)2/527(السيرةفيهشامابنذكرهإسحاقابنحديث

وانفجر.

فيمسلماأخرجهمالكطريقومن.(144-431)1/الموطأفيمالكأخرجهمعاذحدي!

السنةفيالشامفيالرومللقاءالغزوةهذهكانت(:تبوك)غزوة01(.)607/الفضائل

:)تبض(.كيلا)778(شمالاالمدينةعنتبعدالسعوديةفيمدينةوتبوك.الهجرةمنالتاسعة

وقد.وعمرانأبساتينأي:)جنانا(.جداقليلماءومعناه.النعلسيرهو:)السراك(.تسيل

السعودية.فيالزراعيةالمناطقمن-الآن-تبوكوأصبحتكفيىالنبيمعجزةتحققت
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.وركابهم)1(أنفسهمفارووا؛فجاشت-فيهابصق

الحديبية:فيشهابابنطريقمنالقصةهذهفيالروايتينهذهغيروفي

الناسفروي،ماءفيهليسقليب)2(قعرفيفوضع،كنانتهمنسهمافاخرح

.بعطن)3(ضربواحتى

فيالعطشع!ي!اللهرسولإلىشكواالناسأنوذكر،قتادةأبيوعن-207

أعلمفالله،فمهاالتقمثم،ضبنهفيفجعلها،بالميضأةفدعا،أسفارهبعض

إليئفختل؛معهمإناءكلوملؤوا،روواحتىالناسفشرب-لاأمفيهانفث-

.رجلا)4(وسبعيناثنينوكانوا،منيأخذهاكماأنها

.()حصينبنعمرانمثلهوروى-307

وان-الصحيحأهلذكرهماغيرعلىقتادةأبيحديثالطبريوذكر

.الأمراءقتلبلغهعندمامؤتةلاهلممذا)6(بهمخرحع!والنبيئ

أنهمإعلامهموفيهع!ي!؛للنبيواياتمعجزاتفيهطويلاحديثاوذكر

غد.فيالماءيفقدون

.ممة)7(ثلاثزهاءوالقوم:قال؛الميضأةحديثوذكر

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

مسلمبنحوهأخرجهسلمةوحديث)3577(.البخاريأخرجهعازببنالبراءحديث

وبالكسر:،البئرماحول:بالفتح،الجبا)جباها(:)607(.برقموسيأتي)9172(

التيالدواب)ركابهم(:،ماءهاأخذناأي)فنزحناها(:.النهايةالماء/منفيهجمعتما

معهم.كانت

البئر.:القليب

عندالغنمومربضالإبلمبرك:الأصلفيوالعطن.استغنواحتىرووااي:بعطنضربوا

وبركت.رويت:بعطنالإبلضربت:ويقال.الماء

يأ:(ضبنهفي)فجعلها.بهيتوضاالذيالإناءهي:()الميضأة.681()مسلمبنحوهأخرجه

النهاية./حضنه

.07()5برقمتخريجهوسيأتي)796(برقمتقدم

معينا.:ممدا

مئة.ثلاثقدرأي:مئةثلاثزهاء
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فانه،ميضأتكعلي"احفظ:قتادةلأبيقالانهمسلمكتابوفي-407

)1(.نحوهودكرنبالإ"لهاسيكون

()2( أصابحينحصينبنعمرانحديث[ذلك]82/ب(ومن-50

أصحابه،منرجلينفوجه؛أسفارهمبعضفيعطمث!وأصحابهجم!النبي

الحديث؛...مزادتانعليهبعيومعهاكذابمكانامراةيجدانأنهماواعلمهما

فيهوقال،مزادتيهامناناءفيفجعل؛ع!ممالنبيإلىبهاوأتيافوجداها

وأمرعزاليهما؛فتحتثم،المزادتينفيالماءاعادثم؛يقولأناللهشاءما

.ملؤوهإلاشيئايدعوالمحتىأسقيتهمفملؤواالناس

منللمرأةفجمعأمرثم،امتلاءالاتزدادالمانهمااليئوتخيل:عمرانقال

اللهولكن؛شيئامائكمننأحذلمفانا؛"اذهبي:وقال.ثوبهاملأحتىالأزواد

.)3(بطولهالحديث"...سقانا

فجاءوضوء؟"من"هل:ع!ي!اللهنبيئقال:الأكوعبنسلمةوعن-607

أربع،دغفقةندغفقهكلنافتوضانا،قدحفيفأفرغهانطفةفيهابإداوةرجل

.]بطولهالحديث...[مئة)4(عشرة

منأصابهمماوذكر:العسرةجيشفي،عمرحديثوفي-707

إلىبكرأبوفرغب؛فيشربهفرثهفيعصر،بعيرهلينحرالرجلانحتى،العط!ش

فانسكبت؛،السماءقالتحتىيزجعهمافلم،يديهفرفع،الدعاءفيلمج!النبي

)1(

)2(

)3(

)4(

.681()مسلمأخرجه

.المطبوعمنوالمثبث،"وفي":الأصلفي

)مزادتان(307(.،)796برقمتقدموقد)682(ومسلم،)344(البخاريأخرجه

مصبوهي،عزلاءجمع:العزالي)عزاليهما(.غيرهامنجلدفيهايزادكبيرةقربة:المزادة

زاد،جمع:)الأزواد(.(1/524الفتحأسفلها/منعزلاوانمزادةولكل،الراويةمنالماء

.الطعاموهو

يأ()نطفة.بهيتوضأصغيرإناء)الإداوة(.بهيتوضأماء)وضوء(.()9172مسلمأخرجه

واسعا.كثيرأصبانصبهأي:(دغفقة)ندغفقه.الماءمنقليل
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العسكر)1(.تجاوزولم،انيةمنمعهممافملؤوا

رديفهوهو،!ج!للنبيقالطالبأباأن،شعيببنعمرووعن-807

بقدمهوضرب،!ج!النبيفنزلما!؛عنديوليسعطشتالمجاز:بذي

")2(."اشرب:فقال،الماءفخرج،الأرض

.]جانسهاوماالاستسقاءبدعاءالإجابةومنه؛كثيرالبابهذافيوالحديث

فصل

ودعائهببركتهآالطعاتكثيرمعجزاتهومن

حدثنا،العذريحدثنا،]اللهارحمهعليأبوالشهيدالقاضيأخبرنا-907

،الحجاجبنمسلمحدثنا،سفيانابنحدثنا،الجلوديحدثنا،الرازي

أبيعن،معقلحدثنا،أعينبنالحسنحدثنا،شبيببنسلمةحدثنا

وسقشطرفأطعمه،يستطعمه!ج!النبيأتىرجلاأن،جابرعن،الزبير

!ر،النبي)83/أ(فأتى،كالهحتىوضيفهوامرأتهمنهيأكلزالفما؛شعير

")3(.بكمولقاممنهلأكلتميملهلم"لو:فقال،فأخبره

أو-ثمانين!ج!وإطعامه،المشهورطلحةأبيحديثذلكومن-071

بهافأمر-إبطهأي-يدهتحتأنسبهاجاءشعيرمنأقراصمنرجلا-سبعين

)1(

)2(

)3(

البزار"رواه:6591/المجمعفيالهيثميوقالالاستار.كشف)1841(البزارأخرجه

صحيحه.فيخزيمةوابنالبيهقيايضاورواه."ثقاتالبزارورجالالاوسطفيوالطبراني

.سحابفيهاوظهرغيمتأي:السماء()قالت.الكرشفيالطعامبقايا:الفرث()فزث

الصحابيمنهسقط،معضلوإسناده.سعدابنإلى)555(المناهلفيالسيوطيعزاه

والتابعي.

شعير()وسقطعاما.منهيطلب)يستطعمه(:)2281(.مسلمطريقمنالمصنفأسنده

.غرام6(00)حواليوالمد،أمدادأربعةوالصاع،صاعأستون:الوسق

لكم.لقام:مسلمصحيحفي:بكم(القام.لذلكمعدةآلةبوساطةمقدارهحددأي:)كال(

وثبت.دامأي:النهايةفيقال
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.يقول!)1(اناللهشاءمافيهاوقال!،ففتت

صاعمنرجلألفالخندقيوم!شي!إطعامهفيجابروحديث-711

.وعناق،لشعير

كمالتغطبرمتناوإن،وانحرفواتركوهحتىلأكلواباللهفأقسم:جابروقال!

ليخبز.عجينناوإن،هي

.وبارك،والبرمةالعجينفيبصقع!اللهرسول!وكان

)2(.وأيمن،ميناءبنسعيدجابرعنرواه

يسمهما؛ولم،وامرأتهالأنصارمنرجلعن،مثله،ثابتأوعن-712

ماويقول!،الإناءفييبسطها!واللهرسول!فجعل،الكفتبمثلوجيء:قال!

قدممقنامتلأقدذلكوكانوالذار؛والحجرةالبيتفيمنمنهفاكل،اللهشاء

الإناء])3(.فيكانمامثلشبعوامابعدوبقي؛لذلك!ي!معه

الطعاممنبكرولأبي!ؤاللهلرسول!صنعأنه:أيوبأبيوحديث-713

الانصار"أشرافمنثلاثين"ادع:ع!ي!النبيئلهفقال!يكفيهما؛مازهاء

)1(

)2(

)3(

زوحهو(طلحة)أبو.أنسحديثمن)0402(ومسلم،)3578(البخاريأخرجه

مالك.بنانسأم،سليمأم

وأخرجه.جابرعنميناءبنسعيدطريقمن)9302(ومسلم،41()20البخاريأخرجه

(:الخندق)يوم.جابرعن،أبيهعن،أيمنبنالواحدعبدحديثمن41(0)1البخاري

الخندقبغزوةوسمت.النبويةالهجرةمنالخامسةالسنةفيوكانت.الأحزابغزوةأي

الغربيةوالحرة(واقم)حرةالشرقيةالحرةبينيصل،المدينةشماليخندقاحفرجم!النبيلأن

فرسقفزةمدىمنأكبروعرضه،متر3(000)حواليالخندقطولوكان،(الوبرة)حرة

(015)صاليقيننورانظر.يدهرافعامعتدلرجلقامةبقدروعمقه،متر5(.ب)5ويقدر

الأنثى:العناق)عناق(.()891برقمالمتقدمالحديثعندسرحهتقدم:)صاع(.بتحقيقي

)تركوه.الوسيط/المعجمالحولتمامإلىالولادةحينمنوالغنمالمعزأولادمن

تغليأيالتغط(:مطلقا.القدر:البرمة)برمتنا(:وانصرفوا.سبقواأيوانحرفوا(:

.والنماءالزيادةوهي،بالبركةدعاأي:()بارك،وتفور

سعد.ابنإلى)955(المناهلفيالسيوطيعزاه
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:قالثم؛ذلكمثلفكان"ستمن"ادع:قالثم؛تركواحتىفأكلوا،فدعاهم

وبايع.أسلمحتىأحدمنهمخرجوما،تركواحتىفأكلوا"سبعين"ادع

.(رجلا)1وثمانونمئةطعاميمنفأكل:أيوبأبوقال

فتعاقبوها،لحمفيهابقصعةع!ي!االنبيأتي:جندببنسمرةوعن-714

.)2(اخرونويقعدقوميقوم؛الليلحتىغدوةمن

ثلاثينع!النبيمعكنا:بكرأبيبنالرحمنعبدحديثذلكومن-715

فشوي،شاةوصنعت،طعاممنصاععجنأنه:الحديثفيوذكر؛ومئة

منحزةلهحزوقدإلاومئةالثلاثينمنما!اللهوايم:قالثم)3(بطنهاسواد

فيوفضل،أجمعونمنهمافأكلنا،قصعتينمنهاجعلثم،بطنهاسواد

البعير)4(.علىفحملته،القصعتين

،الأنصاريعمرةأبيبنالرحمنعبدحديثذلكومن-971وحتى716

()الخطاببنوعمر،هريرةوأبي،الاكوعبنلسلمةومثله،أبيهعن

مغازيه،بعضفيع!ي!النبيمعالناساصابتمخمصةفذكروا]عنهالله[رضي

وأعلاهم؛ذلكوفوق،الطعاممنبالحثيةالرجلفجاء،الازوادببقيهفدعا

فحزرته:سلمةقال-)83/ب(نطععلىفجمعهالتمر؛منبالصاعأتىالذي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

لممنإسنادهوفي،الطبراني"رواه:وقال)8/303(الزوائدمجمعفيالهيثميذكره

."أعرفه

الذهبي.ووافقه618()2/2والحاكم،البيهقيوصححه،وغيره)3625(الترمذيأخرجه

تناوبوا)تعاقبوها(:.تخريجهاستوفيناوهناك.موارد)9214(حبانابنأيضاوعمححه

الشمس.وطلوعالفجربينما:)غدوة(.عليها

.المطبوعفيليست:""ثم

.()891الحديثعندشرحهتقدم)الصاع(.2()560ومسلم،)2618(البخاريأخرجه

بقي.:()فضل.وغيرهاللحممنالقطعةالحزة:)حزة(.الكبدأي:بطنها()سواد

أبيه.عنعمرةابيبنالرحمنعبدلحديثوالسياق
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ملؤوهإلاوعالمح!الجيشفيبقيفما،بأوعيتهمالناسدعاثم-العنزكربضة

)1()2(

منه.وبمي

الصفة،أهللهأدعوأنع!ي!النبيامرني:هريرةأبيوعن-072

شئنا،مافاكلنا،صحفةأيدينابينفوضعت،جمعتهمحتىفتتبعتهم

.)3(الأصابعأثرفيهاأنإلأوضعتحينمثلهاوهيوفرغنا

بنيع!ؤاللهرسولجمع:عنهاللهرضي،طالبأبيبنعليدرعن-721

؛الفرقويشربون،الجذعةيأكلونقولممنهم،أربعينوكانوا،المطلبعبد

بعس،دعاثم؛هوكماوبقي،شبعواحتىفأكلوا،طعاممنمدالهمفصنع

.](4([منهيشربلمكأنهوبقي،روواحتىفشربوا

)1(

)2(

)3(

)4(

جعلماقدرمنه"وبقي:الوفاءدارطبعة،الشفاوفي."مثله"وبقي:التخريجمصادرفي

."لكفاهمالأرضأهلوردهولووأكثر

فىوالنسائي،3174،184/أحمدأخرجه،أبيهعن،عمرةأبيبنالرحمنعبدحديث

،الإحسان)221(حبانابنوصححه،)575(والطبراني،(114)0والليلةاليومعمل

)28(:رقمالزوائدمجمعفيالهيثميوقال،الذهبيووافقه،961(-618)2/والحاكم

)9172(.ومسلم،)2484(البخاريأخرجهالأكوعبنسلمةوحديث".ثقات"رجاله

يعلىأبوأخرجهالخطاببنعمروحديث،)27(مسلمأخرجههريرةأبيوحديث

والكبير،الصغيرفييعلىأبو"رواه:وقال8403/المجمعفيالهيثميوذكره،)023(

وجؤد."ثقاترجالهوبقيةجماعةوضعفه،العجليوثقه،العمرياللهعبيدبنعاصموفيه

وهو،زادجمع)الأزواد(:.مجاعة)مخمصة(:)563(.المناهلفيالسيوطيإسناده

:)نطع(.()891برقمالمتقدمالحديثعندشرحهتقدم()الصاع.الغرفة:()الحثية.الطعام

وهيكقدرهاأو،كمبركهاأي:العنز()كربضة.وخمنتهقدرته()حزرته.جلدمنبساط

.حولعليهاأتىإذاالمعزمنالأنثى:والعنز،رابضة

".ثقاتورجالهالأوسطفيالطبراني"رواه:وقال8803/الزوائدمجمعفيالهيثميذكره

الصفةوأهل،الغرباءلنزولمعدمظفل،النجويةالحجرةوراءمكان:الضفة(الضفة)أهل

حاجتهم.يسدلاعملهمولكن،ويعملون،متفرغونعلمطلابأو،مرابطونمجاهدون

والعصرالإسلامفجر،النجوية"المدينةكتابفيالصفةأهلعنواسعةدراسةوانظر

أوانيمنانية)صحفة(:.شزابمحمدالبحاثةلأستاذنا224(-)921:ص"الراشدي

.الطعام

"رواه=:وقال8203/الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره،وغيره(915)1/أحمدأخرجه
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قومالهيدعوأنامره،بزينبابتنىحين!ي!النبيأن:انسوعن-22)1(ء!ه

فيه،تورااليهموقدم،والحجرةالبيتامتلأحتى،لقيتمنوكل،سماهم

وجعل،أصابعهثلاثوغمس،قدامهفوضعه،حيساجعل،تمرمنمدقدر

وأ-أحداالقوموكان،كانممانحواالتوروبقي،ويخرجونيتغدونالقوم

.)3(وسبعيناثنين)2(-قال

ثلاثزهاءكانوا]القومانأمثلهاأوالقصةهذهفياخرىروايةوفي-723

كانوضعتحينأدريفلا،""ارفع:ليوقال.شبعواحتىاكلواوأنهممئة

.)4(رفعتحينأمأكثر

عنه]:الله[رضيعليعنأبيهعن،محمدبنجعفر()روايةوفي-724

،معها)6(ليتغدىع!ي!النبيالىعلياووجهتلغدائهاقدراطبختفاطمةأن

ثم،ولعلي،!ي!لهثمصحفة])7(،أصحفةنسائهلجميعمنهافغرفتفأمرها

)8(.اللهشاءمامنهافأكلنا:قالت؛لتفيضوإنها،القدررفعتثم،لها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

الضأنمن)الجذعة(:)564(.المناهلفيالسيوطيإسنادهوجود"ثقاتورجالهأحمد

تقدم:والمد.مذاعشراثنايسعمكيالبالتحريك()الفرق.تسعةأوأشهرثمانيةبلغتما

الكبير.القدحهو:)عس!(.()891الحديثعندشرحه

."لوقا":المطبوع:في

.المطبوعفيتردلم،قال"":كلمة

إناء:الثور)تورا،)0517(.البخاريبعضهواخرج،59()1428/مسلمبنحوهأخرجه

وتسوىوتعجنتخلطوسمن-مستحجرجامدلبناي-واقط،تمو:()الحيس.فيهيشرب

كالثريد.

ثلاث)زهاء.)735(برقموسياتي.مالكبنأن!حديثمن49()1428/مسلماخرجه

مئة.ثلاثقدر:أي(مئة

."حديثوفي":المطبوعفي

"معهما".:المطبوعفي

تحريف.وهو"صفحة،صفحة":المطبوعوفي.337/الرياضنسيممنحاصرتينبينما

انيةمنإناء)الصحفة(:".منقطعسنده،سعد"ابن)566(:المناهلفيالسيوطيقال

.الطعام
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راكبمئةأربعيزودانالخطاببنعمر-!يم-النبيئوأمر-72،726ه

فذهب،""اذهب:قال.أصوعإلاهيما!اللهرسوليا:فقال؛احمسمن

بحاله.وبقي،التمرمن،الرابضالفصيلقدروكان،منهفزودهم

جرير.روايةومن،الاحمسي)1(دكينروايةمن

مئةأربع:قالأنهإلا،بعينهالخبرمقزنبنالنعمانروايةمنومثله-727

مزيخة)2(.منراكب

لغرماءبذلكانوقد،موتهبعدأبيهدينفيجابرحديثذلكومن-728

فجاءه،دييهمكفافسنينثمرهافييكنولم،يقبلوهفلم،مالهأصلأبيه

فيهافمشى،أصولهافيبيادروجعلها،بجذهاأمرهأنبعد[ع!ي!]النبيئ

.سنة)3(كليجذونكانوامامثلوفضل،أبيهغرماءجابرمنهفأوفى،ودعا

يهود؛الغرماءوكان:قالاعطاهم)4(؛مامثل:روايةوفي-7281/

ذلك.منفعجبوا

ليفقال.مخمصةالناساصابعنه]:الله[رضيهريرةابووقال-972

)1(

)2(

)3(

)4(

الخثعميسعيدبندكينحديثمن،وغيره،(0142)والطبراني،4174/أحمدأخرجه

!لمجرالنبيفقالالطعامنسألهمئةوأربعأربعونونحنلمجداللهرسولأتينا:قالالمزني:ويقال

وذكره،موارد2()151حبانوابن،365()1/الحليةفينعيبمأبووصححه....لعمر

رواه،منهطرفا)5238(داودأبو"روى:وقال503-8403/الزوائدمجمعفيالهيثمي

عندشرحهتقدم،صاعجمع)أصوع(:"الصحيحرجالورجالهما،والطبرانيأحمد

أمه.عنوفصلهفطامهبعدالبقرةأوالناقةولد(:)الفصيل(.)891برقمالمتقدمالحديث

المقيم.الجالى:()الرابض

رجالأحمد"رجال8:403/المجمعفيالهيثميوقال.وغيره5/445أحمدأخرجه

.()567المناهلفيالسيوطيإسنادهوصحح،"الصحيح

جمع:)الغرماء(.الثمارقطعهو:الجدادبجدها()أمره.وأطرافه)2127(البخاريأخرجه

يقطعون:()يجدون.بقي:()فضل.نخلفيهبستاناأراد:(ماله)أصل.الدائنوهو،غريم

الثمر.من

."أعطاهممامثل"وبقي:وفيه358(0)البخاريأخرجه
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:قال.المزودفيالتمرمنشيء؛نعم:قلتشيء؟"من"هل!:اللهرسول

:قالثم؛بالبركةودعافبسطها،قبضةفأخرجيدهفأدخل)84/ا(به")1("فا!تني

كلهمالجيشأطعمحتى،كذلكعشرةثم،شبعواحتىفأكلوا"عشرة"ادع

،تكبه"ولامنهواقبض،يدكوأدخل،بهجئتما"خذ:قالوشبعوا.

ع!،اللهرسولحياةوأطعمت،منهفأكلت؛بهجـتمماأكثرعلىفقبضت

.)2(فذهب،منيفانتهب،عثمانقتلأنإلى،وعمر،بكروأبي

سبيلفيوسقمنوكذاكذاالتمرذلكمنحملتفقد:روايةوفي-073

)3(.الله

بضعكانالتمروأن،تبوكغزوةفيالحكايةهذهمثلوذكرت-731

.()تمرةعشرة

فاستتبعه،الجوعأصابهحينهريرةأبيحديثأيضا()ومنه-732

الصفة.أهليدعوأنوأمره،إليهأهديقدقدحفيلبنافوجد،ع!االنبيئ

بها.أتقوىشربةمنهأصيبانأحقكنت؟فيهماللبنهذاما:فقلت:قال

فدعوتهم.

حتىفيشربالرجلأعطيفجعلت،يسقيهمأنلهلمجوالنبيئأمروذكر

جميعهم.رويحتىالآخريأخذثم،يروى

"فاشرباقعد،وأنتأنا"بقيت:وقال،القدحع!ي!النبيفأخذ:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.المطبوعمنوالمثبت،"بهفأتى":الأصلفي

)المزود(:.التاليةالروايةوانظر،223(-ص)222"الرسولشمائل"فيكثيرابنأورده

.الزادوعاء

منغريبحسنحديث"هذا:الترمذيوقال352()2/وأحمد،)9383(الترمذيأخرجه

الحديثعند()الصاعشرحتقدموقد،ذلكغيروقيل.صاعأستون:)الوسق(."الوجههذا

.()891برقمالمتقدم

عنأوهريرةأبيعن،صالحأبيعن،الاعمشحديثمن)27/45(مسلمأخرجه

(.الأعمش)شكسعيدأبي

.المطبوعمنوالمثبت،"وعنه":الأصلفي
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والذي،لا:قلتحتىوأشربيقولهازالوما""اشرب:قالثم،فشربت

وشربوسقىاللهفحمد،القدحفأخذمسلكا؛لهأجدما!بالحقبعثك

.)1(الفضلة

عيالوكانشاةع!ييهالنبيأجزرأنهالعزىعبدبنخالدحديثوفي-733

منأكل!النبيئوإنعظما؛عظمأ،عيالهتبذفلاالشاةيذبح،كثيراخالد

لعياله،ذلكفنثر،بالبركةلهودعا،خالددلوفيفضلتهاوجعل،الشاةهذه

.)2(الدولابيخبرهذكر،وأفضلوافأكلوا

نأ،فاطمةلعليئع!ييهالنبيإنكاحفيالآجزيحديثوفي)3(-734

لوليمتهاجزوراويذبح،خمسةأوأمدادأربعةمنبقصعةبلالاأمرلمجؤالنبي

رفقة،رفقة)84/ب(الناسأدخلثم،راسهافيفطعن،بذلكفأتيته:قال

إلىبحملهاوأمر،فيهافبرك؛فضلةمنهاوبقيت،فرغواحتىمنهايأكلون

.")4(غشيكنمنوأطعمن"كلن:وقال؛أزواجه

سليمأم:أميفصنعت،ع!ي!اللهرسولتزؤج:أنسحديثوفي-735

واع،"ضعه:فقال!؛اللهرسولإلىبهفذهبت،تويىفيفجعلته،حيسأ

."لقيتومن،وفلانافلانالي

مـةثلاثزهاءكانواانهموذكر؛دعوتهإلآلقيتهأحداحأولم،فدعوتهم

)1(

)2(

)3(

)4(

برقمالمتقدمالحديثعندبهمالتعريفتقدم(:الصفة)أهل)6452(.البخاريأخرجه

البقجة.:()الفضلة.72(0)

سفيانبنوالحسن""الكنىفيالنسائيأيضاوأخرجه.168/والأسماء""الكنىكتابهفي

فيكماالكبيرفيالطبرانيعندأخرىطريقوله.وغيره،دلائلهفيوالبيهقي،مسندهفي

:أيشاة(!ك!يه!النبي)أجزر".أعرفهلممن"وفيه:الهيثميقال.3028/الزوائدمجمع

تكفي.لاأي:تبد(الا.للذبحتصلحشاةأعطاه

.المطبوعمنوالمثبت،""ومن:الأصلفي

.الطعامانيةمنإناء(:قصعة.)خزجهمنيذكرولم)572(المناهلفيالسيوطيأورده

.العرسطعام:الوليمةالوليمتها(.الإبلمنيذبحلأنيصلحماالجزور:)جزورا،

أتاكن.:()غشيكن.المترافقونالجماعة:()الزفقة
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،"عشرةعشرة"تحلقوا:ع!ي!النبيلهمفقال،والحجرةالضفةملؤواحتى

؛يقولأناللهشاءماوقال،فيه)1(فدعا،الطعامعلىيدهع!النبيئووضع

أكثركانتوضعتحينأدريفما""ارفع:ليفقال،كلهمشبعواحتىفأكلوا

.)2(رفعتحينأم

معنىعلىاجتمعوقد.الصحيحفيالثلاثةالفصولهذهأحاديثوأكثر

منأضعافهم)3(عنهمرواه،الصحابةمنعشربضعةالفصلهذاحديث

بعدهم.ينعذلامنثم،التابعين

عنهاالتحذثيمكنولا؛مشهودةومجامع،مشهورةقصصفيوأكثرها

[منها].أنكرماعلىلهاالحاضريسكتولا،بالحقإلا

فصل

دعوتهواجابتهابالنبؤلهوشهادتهاالشجرةكلاآفي

أجازييه،فيما،الصالحالشيخ،غلبونبنمحمدبنأحمدأخبرنا-736

القاسمأبيعن،المهندسبنبكرأبيعن،الطلمنكيعمرأبيعن

وكان-التيميحيانأبوحدثنا،الأخنسيعمرانبنأحمدحدثنا،البغوي

سفر،في!اللهرسولمعكنا:قال،عمرابنعن،مجاهدعن-صدوقا

"هل:قال.أهليإلى:قالتريد؟"أين!أعرابيئ"يا؛فقال،أعرابيمنهفدنا

له،شريكلاوحدهاللهالاالهلاأن"تشهد:قالهو؟وما:قالخير؟"الىلك

"هذه:قال؟تقولماعلىلكيشهدمن:قال"ورسولهعبدهمحمداوأن

.]"تجيبكفانها[وادعها،الواديبشاطىءوهي،السمرة:الشجرة

أنهفشهدت،ثلاثافاستشهدها،يديهبينقامتحتىالأرضتخدفأقبلت

)1(

)2(

)3(

.المطبوعمنوالمثبت،""به:الاصلفي

.)723(برقمتقدموقد.لهوالسياق(1/49)428ومسلم،(5)163البخاريأخرجه

.المطبوعمنوالمثبت،"عنه":الأصلفي
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.مكانها)1(إلى1()85/رجعتثم،قالكما

لتلك"قل:لهفقال،ايةع!م!النبيئأعرابيئسأل:جمريدةوعن-737

."يدعوكع!مماللهرسول:الشجرة

فتقطعت،وخلفهايديهاوبينوشمالهايمينهاعنالشجرةفمالت:قال

يديبينوقفتحتى،مغبرةعروقهاتجزالأرضتخذجاءتثم،عروقها

الله!رسوليا،عليكالسلام:فقالت،!اللهرسول

ذلكفيعروقهافدئت،فرجعت،منبتهاإلىفلترجعمرها:الأعرابيقال

.فاستوت

لك.أسجدليائذن:الأعرابيفقال

.لزوجها"تسجدأنالمرأةلأمرتلاحديسجدأنأحداأمرت"لو:قال

.له)2(فأذن،ورجليكيديكاقتلأنليفأذن:قال

ذهب-:الطويل،اللهعبدبنجابرحديث-فيالصحيحوفي-738

بشاطىءبشجرتين)3(فإذا،بهيستترشيئايرفلم،حاجتهيقضيلمج!اللهرسول

أغصانها،منبغصنفأخذ،إحداهماإلىك!ي!اللهرسولفانطلق،الوادي

يصانعالذيالمخشوشكالبعيرمعهفانقادت"اللهباذنعلي"انقادي:فقال

.قائده

)1(

)2(

)3(

)13582(والطبراني،)5662(يعلىوأبو،)16(والدارمي،)2411(البزارأخرجه

المناهلفيوالسيوطي،والبوصيري،موارد)0211(حبانابنوصححه،وغيره

المجمعفيالهيثميوقال،)238(صالرسولشمائلفيكثيرابنإسنادهوجؤد،)574(

الطلح.شجرمنشجرة:()الشمرة"...الصحيحرجالورجالهالطبراني"رواه:8292/

)تخد(:.جانبه:(الوادي)شاطىء.الإبلترعاه،شوكلهشجرمنعظامشجر:والطلح

تشق.

وفيهالبزار"رواه:وقال(01)9/الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره،(132)3/البزارأخرجه

".ضعيفوهو،حئانبنصالح

."شجرتان"فإذا:مسلموفي.المطبوعمنوالمثبت،""شجرتين:الأصلفي
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:قالبينهمابالمنصفكانإذاحتى،ذلكمثلبالأخرىفعلأنهوذكر

لهذهقلجابر!"يا:فقال:أخرىرواية-وفيفالتأمتا"اللهلاذنعلي"التئما

خلفكما"اجلسحتىبصاحبتكالحقي:ع!ي!اللهرسوللكيقول:الشجرة

أحضر،فخرجت-خلفهمافجلسبصاحبتهالحقتحتى)1(فزحفت،ففعلت

قدوالشجرتانمقبلامج!ي!آاللهبرسولفاذافالتفث،نفسياحدثوجلست

وقفة،!وااللهرسولفوقف،ساقعلىمنهماواحدةكلفقامت،افترقتا

وشمالا)2(.يميناهكذابرأسهفقال

-فيع!ي!اللهلي)4(.رسولقال:قال،نحوهزيدبنأسامةوعن)3(-973

الواديان:فقلت،ع!اللهرسوللحاجةمكانايعني"هل؟":مغازيهبعض

قلت:؟"حجارةاو)85/ب(نخلمنترى"هل:فقال،بالناسموضعفيهما

نأيأمركنكي!اللهرسولان:لهنوقل"انطلق:قال.متقارباتنخلاتأرى

.ذلك"مثلللحجارةوقل،ع!يماللهرسوللمخرجتأتين

حتىيتقاربنالنخلاترأيتلقد!بالحقبعثهفوالذي،لهنذلكفقلت

خلفهن.()فجلس،ركاماصزنحتىيتعاقدنوالحجارة،اجتمعن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

لرأيتهن!بيدهنفسيفوالذي"يفترقنلهن"قل:ليقالحاجتهقضىفلما

.""فرجعت:المطبوعفي

)كالبعير.جانبه(:الوادي)شاطىء)9/7(.الزوائدمجمعوانظر03()12مسلمأخرجه

كانإذاالبعيرانففييجعلعودوهو،خشاشأنفهفييجعلالذيهوالمخشوش(:

شيئأ،انقادوالمهعليهاشتدفاذا،لصعوبتهيتمانعوقد.وينقادليذلحبلفيهويشد،صعبأ

المسافة.نصفهو:()بالمنصف،يداريه:(قائده)يصانع.قائدهيصانعالذي:قالولهذا

.شديداسعياوأسعىأعدوأي:)أحضر(

.فيبتعد"بقربي!ي!اللهرسوليحمنأنمخافةأحضر"فخرجت:مسلمصحيحوفي

.""وروى:المطبوعفي

.المطبوعفيتردلم،""لي:كلمة

.المطبوعفيتردلم،""فجلسكلمة
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.(مواضعهن)1إلىعدنحتىيفترقنوالحجارة

نحواوذكر...مسيرفيصك!ئخهالنبيمعكنت:سيابة)2(بنيعلىوقال-074

.)3(فانضمتاوديتينفأمر:وذكر،الحديثينهذينمن

.(أشاءتين)4:روايةوفي-174

.()شجرتينفي،مثلهالثقفيسلمةبنغيلان742-وعن

)6(.حنينغزاةفي،مثله،لمج!ي!أالنبيعن،مسعودابنوعن743-

منراهاأشياءوذكر،أيضا-سيابةابنوهو-مزةبنيعلىوعن-744

إلىرجعتثم،بهفأطافتجاءت-سمرةأو-طلحةأنفذكر،لمج!ي!االلهرسول

.")7(عليئتسفمأناستأذنت"انها:ع!يمااللهرسولفقال،منبتها

جم!ل!هئيمالنبياذ!اعنه]:الله[رضيمسعودبناللهعبدحدشاوفي-745

شجروأ8(.،لهاستمعواليلة،بالجن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)577(.المناهلحسن/بسنديعلىوأبموالبجهقي

التقريب.بعدها/وماالحديبيةشهدصحابي.سيابةاسمهاوأمه،مزةبنيعلىهو

أحمد"رواه:وقال7-96/الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره،4172/أحمدأخرجه

صغاروهي،وديوجمعها،ودئةتثنية:)ودئتين(.حسن"وإسناده...بنحوهوالطبراني

النخل.

)277(صإسحاقابنمغازيعلىزياداتهفيبكيربنويمون!،4172/أحمداخرجه

أكبرلكنهاالنخلصغار:الأشاء)أشاءتين(6(.)9/الزوائدمجمعفيالهيثميعنهوسكت

.الوديمن

عساكر.ابنالحافظالى)027(لمج!ي!"الرسول"شمائلفيكثيرابننسبه

.9()9/المجمعوانظر)743(المناهلحسن/بسندوالطبرانيالبجهقي

أحمد"رواه:وقال)9/6(الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره،4/173أحمدأخرجه

(:)طلحة"...الصحيحرجالرجالهأحمدإسناديوأحد،بنحوهوالطبراني،باسنادين

لهشجركل:والعضاه،الإبلترعاه،العضاهشجرمنعظامشجروهي،الطلحواحدةهي

.شوك

.)736(الحديثعندشرحهاتقدم:)سمرة(

أعلمت.:()اذنت.(054)ومسلم،)9385(البخاريأخرجه
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من:قالواالجنان:الحديثهذافيمسعودابنعن،مجاهدوعن-746

لهاعروقهاتجزفجاءت،إ"شجرةياتعالي،الشجرة"هذه:قاللك؟يشهد

)1(--ص

س!.

.نحوهأوالاولالحديثمثلوذكر

،مسعودوابن،وجابز،وبريدة،عمرابنفهذا:الفضلأبوالقاضيقال

طالب،أبيبنوعلي.مالكبنوأنس،زيدبنوأسامة،مرهبنويعلى

معناها.أونفسهاالقصةهذهعلىاتفقواقدوغيرهم،عباسوابن

القوةمنانتشارهافىفصارت،أضعافهمالتابعينمنعنهمرواهاواقد]

هي.حيث

،وسن)2(وهو،ليلاالطائفغزوةفيسارع!ي!أنهفوركابنوذكر

ساقينعلىوبقيت،بينهماجازحتىنصفينلهفانفرجت،سدر!3(فاعترضته

.)86/أ(معظمةمعروفةهناكوهي،اهذا]وقتناإلى

]السلام[عليهجبريلأنعنه]:الله[رضيأنسحديثذلكومن-747

فنظر"نعم":قالاية؟أريكأنأتحب-:حزيناوراه-ع!ي!للنبيقال

فجاءت،الشجرةتلكادع:فقال،الواديوراءمنشجرةإلىع!ي!اللهرسول

يديه.بينقامتحتىتمشي

.مكانها)4(إلىفعادت،فلتر-مزها:قال

ايةأرني!"اللهم:قال،جبريلفيهايذكزولم،هذانحوعليوعن-748

)2(

)3(

)4(

.صوتلهيسمعالشيءحركةحكاية:والقعقعة،الزحاكصوتقويصوت:قعاقع

نعس.:وسن

النبق.شجرواحدة:()سدرة

علىإسناد"وهذا:)235(صالرسولشمائلفيكثيرابنقال(.1)3/13أحمد!خرجه

والدارمي،3686(،)3685يعلئوأبو،(04)28ماجهابنأيضاواخرجه."مسلمشرط

)23(.
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)1(مثلهوذكر...شجرةفدعابعدها"كذبنيمناباليلا

2(.لهلألا،لهمالآيةوطلبه،قومه

لتكذيب5!يه!اوحزنه.

شجرةفيالآيةهذهمثلركانةأرىلمج!يمأالنبيأنإسحاقابنوذى-974

.)3(فرجعت""ارجعي:قالثم،يديهبينوقفتحتىفأتتدعاها

وأنهمقومهمنربهإلىشكا-السلام-عليهأنهالحسنوعن-075

ائتأن:إليهاللهفأوحى،عليهمخافةلاأنبهايعلمآيةوسأله،يخؤفونه

الأرضيخطفجاء،ففعل.ياتكمنهاغصنأفادع،شجرةفيه،كذاوادي

جئت"كما"ارجع:لهقالثم،اللهشاءمافحبسه،يديهبينانتصبحتىخطا

علي")4(.مخافةلاأنعلمت!رفي"يا:فقال،فرجع

كذبنيمنأباليلاآية"أرني:فيهوقال،عمرعنمنهونحو-751

.()نحوهوذكر"...بعدها

نإ"أرأيت:لأعرابيئقالع!يمأنهعنهما]اللهارضيعباسابنوعن-752

فدعاه،نعم:قال؟"اللهرسولأنيأتشهدالنخلةهذهمنالعذقهذادعوت

.)6(مكانهإلىفعاد""ارجع:فقال.أتاهحتى،ينقزفجعل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

جابر،حديثمنأيضأوردإنماعليعنأجده"لم)582(:المناهلفيالسيوطيقال

".نعيمأبوأخرجه

.أمرهمنيقينعلىلأنه!لهلا،المكذبينلقومهالمعجزةلمجراستدعاؤهأي

.()583المناهلأمامة/أبيعننعيموأبوالبيهقيأخرجه

صإسحاقابنسيرةعلىزياداتهفيبكيربنويون!،البيهقيأخرجه.مرسلحديث

يشقها.:(الأرض)يخط.)927(

الزوائدمجمعفيالهيثميإسنادهوح!ن،وغيره2(1)5يعلىوأبو،2(014)البزارأخرجه

شمائلفيكثيرابنعنهوسكت،)585(الصفامناهلفيالسيوطيوتبعه،)9/01(

.)235(صالرسول

ووافقه62(0)2/الحاكموصححه.وغيره235(0)يعلىوأيو،)3628(الترمذيأخرجه

الذهبي.

=موارد2(111)حبانابنأيضاوصححه."صحيحغريبحسنحديث"هذا:الترمذيوقال
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صحيح.حديث[هذا]:وقال،الترمذيوخرجه

فصل

الجذعحنينقصةفي

نفسهفيوهو،الجذعأنينحديثالأخبارهذهويعضد-762-753

منورواه،الصحيحأهلخرجه[قد]،متواتربهوالخبر،منتشرمشهور

بنوأنس.اللهعبدبنوجابر،كعببنأبي:منهم،عشربضعةالصحابة

سعيدوأبو،سعدبنوسهل،عباسبناللهوعبد،عمربناللهوعبد،مالك

يحذثكلهم،وداعةأبيبنوالمطلب،سلمةوأم،وبريدة،الخدري

)1(.الحديثهذابمعنى

)1(

)ينقز(:.العنبمنالعنقودبمنزلة:التمرمن)العذق(.تخريجهاستوفيناوهناك.الظمان

ويثب.يقفز

)36(برقموالدارمي،)5/137(واحمد)1414(ماجهابنأخرجهكعببنأبيئحديث

أخرجهأنسوحديث،)189(البخاريأخرجهاللهعبدبنجابروحديث،حسنوإسناده

ابنوصححه،وغيره،)2756(يعلىوأبو،)1415(ماجهوابن،)3627(الترمذي

أخرجهعمرابنوحديث".صحيححسن"حديث:الترمذيوقال،)1777(خزيمة

)93(والدارمي،)1415(ماجهابنأخرجهعباسابنوحديث،)3583(البخاري

صالرسولشمائلفيكثيرابنوقالالزوائد.فيالبوصيريإسنادهوصحح،وغيره

()41برقمالدارميأخرجهسعدبنسهلوحديث."مسلمشرطعلىإسناد"وهذا:)241(

شيبةأبيابنحديثمن)246(صالرسولشمائلفيكثيرابنوذكره.ضعيفوإسناده

كثيرابنإليهاشاروما.شرطهما"علىوإسنادهالصحيحينفيالحديثهذاوأصل":وقال

وحديث.الحنينذكردونالمنبربناءقصةوفيه)544(ومسلم،)377(البخاريأخرجه

فيالهيثميوقال)37(.برقموالدارمي،)6701(يعلىابوأخرجهالخدريسعيدابي

."اخرونوضعفهجماعةوثقهوقد،سعيدبنمجالدوفيه":181-2018/الزوائدمجمع

سلمةاموحديث.ضعيفوإسناده)32(برقمالدارمياخرجهالحصيببنبريدةوحديث

ورجالهالكبيرفيالطبراني"رواه:وقال182-2181/الزوائدمجمعفيالهيثميذكره

"وهذا:وقال،نعييمأبيطريقمن25(0)صالرسولشمائلفيكثيرابنوذكره."موثقون

)587(المناهلفيالسيوطيعزاهوداعةابيبنالمطلبوحديث."يخرجوهولمجيدإسناد

المدينة.أخبارفيبكاربنالزبيرإلى
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صحيح.انسوحديث)86/ب(:الترمذيقال

فكان،نخلجذوععلىمسقوفاالمسجدكان:اللهعبدبنجابرقال-763

لذلكسمعناالمنبرلهصنعفلما،منهاجذعإلىيقومخطبإذا!النبي

.العشار)1(كصوتصوتاالجذع

.بخواره)2(المسجدارتبئحتى:انسروايةوفي-764

.)3(بهرأوالماالناسبكاءوكثر:سهلروايةوفي-765

جاءحتى،وانشقتصدعحتىابي]:وأ،المطلبروايةوفي-766

)4(.فسكتعليهيدهفوضع،ع!يمالنبي

.(الذكر")منفقدلمابكىهذا"ان:مج!ي!النبيفقال:غيره-زاد767

يومإلىهكذايزللمألتزمهلملو!بيدهنفسيوالذي:غيرهوزاد-768

.المنبر)6(تحتفدفنك!اللهرسولبهفامر،جم!اللهرسولعلىتحزناالقيامة

أنس.عن)7(وإسحاق،سعدبنوسهل،المطلبحديثفيكذا

فيجعلتأو،منبرهتحتفدفنت:سهلعنالرواياتبعضأوفي-976

])8(.السقف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

هدمفلما،إليهصلىع!يماالنبيئصلىإذافكان:أبيحديثوفي-077

أشهر.عشرةحملهاعلىمضىما:ونحوهاالنوقمن)العشار(.)754(برقمتخريجهتقدم

البقر.صوت:الخوار()بخواره.)755(برقمأنسحديثتقدم

)758(.برقمسعدبنسهلحديثتقدم

.)753(برقمتقدمكعببنأبيوحديث،)762(برقمتقدمالمطلبحديث

عقبصحيحهفيخزيمةابنوأورده.اللهعبدبنجابرحديثمن03(0)3/أحمدأخرجه

.)3584(البخارينحوهوأخرج.()1777الحديث

)755(.برقمالمتقدمأنسحديثمنقطعة

)132(هـوقيلسنةمات.الستةلهروىحخةثقةتابعي،طلحةأبيبنإسحاقهو

التقريب.بعدها/

.)758(برقمسهلحديثتقدم
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.(رفاتا13وعاد،الارضأكلتهأنإلىعندهفكان،أبيئأخذهالمسجد

،)2(الارضيخرقفجاء،نفسهالىدعاه!ي!النبيأنالإسفرايينيوذكر

مكانه.الىفعادأمرهثم،فالتزمه

الىاردكشئت"ان-:!يمالنبي:يعني-فقال:بريدةحديثوفي-771

خوصسلكويجدد،خلقكويكمل،عروقكلكتنبتفيهكنتالذيالحائط

اصغىثم."ثمركمناللهأولياءفيأكل،الجنةفيأغرسكشئتوان،وثمرة

.يقولماي!تمع!ي!النبيله

مكانفيوأكون،اللهأولياءمنيفيأكل،الجنةفيتغرسنيبل:فقال

فيه.أئلىلا

يليه.منفسمعه

.الفناء")3(دارعلىالبقاءدار"اختار:قالثم"فعلت"قد:ع!ي!النبيفقال

تحنالخشبة!اللهعباديا:وقال،بكىبهذاحدثاذاالحسنفكان-772

.)4(لقائهالىتشتاقواأنأحقفأنتم،لمكانهإليهشوقا!يماللهرسولإلى

وأيمن،-حفصبناللهعبيد:ويقال-اللهعبيدبنحفص:جابرعنرواه

.()صالحوأبو،وكريب،كربأبيبنوسعيد،المسيبوابن،نضرةوأبو

.)6(طلحةأبيبنوإسحاق،وثابت،الحسن:مالكبنأنسعنورواه

.(1)87/حتةوأبو،نافع:عمرابنعنورواه

)2(

)3(

)4(

)6(

تكسرماكلمنوالفتاتالحطام:الرفات)رفاتا(.)753(برقمكعببنأبيئحديثتقدم

.واندق

يشق.:يخرق

النخل.ورق:الخوص()خوص.البستان:()الحائط.76(0)برقمبريدةحديثتقدم

.)755(برقمالمتقدمأن!عنالبصريالحسنحديثمنقطعة

طرقهجمعوقد.عوفبنالرحمنعبدبنسلمةوأبو،الزبيرأبو:جابرعنأيضاورواه

شئت.إذافانظره2()177يعلىأبيمسندفيأسدحسينالفاضلأستاذنا

شئت.إذافانظره)2756(يعلىأبيمسندفيأسدحسينالفاضلأستاذناطرقهجمعوقد

173



سعيد.أبيعن،الوداكوأبو،نضرةأبوورواه

.عباسابنعن،عمارأبيبنوعمار

سعد.بنسهلعن)1(،سعدبنسهلبنوعباس،حازموأبو

المطلب.عنزيدبنوكثير

أبيه.عنبريدةبناللهوعبد

أبيه.عن،أبيئبنوالطفيل

أهلخرجهتراهكماحديثفهذا:اللهرحمهالفضلأبوالقاضيقال

إلى،ضعفهمالتابعينمنوغيرهم،ذكرنامنالصحابةمنورواه،الصحة

والله.الباببهذااعتنىلمنالعلميقعالعددهذادونوبمن،نذكرهلممن

.الصوابعلىالمثبت

فصل

الجماداتسائرفيع!يوللنبيأخرىمعجزات[في

الحجر])2(وتسليمأالطعاكتسبيح

:الجماداتسائرفيهذاومثل

حدثنا،التميميعيسىمحمدبن:اللهعبدأبوالقاضيحدثنا-773

)3(،القاسمأبو:المهلبحدثنا،المرابطبنمحمد:اللهعبدابوالقاضي

حدثنا،الفربرفيحدثنا،المروزفيحدثنا،القابسيأبوالحسنحدثنا

حدثنا،الزبيريأحمدأبوحدثنا،المثنىبنمحمدحدثنا،البخاري

)1(

)2(

)3(

.المطبوعفييردلم،سعد""بن

.عنديمنحاصرتينبينما

هيالقاسمأبو.نسختنافيماوالصواب."القاسمأبوحدثناالمهلب"حدثنا:المطبوعفي

النجلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر)435(هـ.سنةالمتوفىالاندلسيأحمدبنالمهلبكنية

/17(.)957
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مسعود]ابناللهعبدعن،علقمةعن،إبراهيمعن،منصورعن،اسرائيل

)1(.يؤكلوهوالطعامتسبيحنسمعكنالقد:قالط

ع!صاللهرسولطمعنأكلكنا:مسعودابنعن،الروايةهذهغيروفي-774

)2(.تسبيحهنسمعونحنالطعام

يدفيفسبحن،حصىمنكفاع!ي!!النبيأخذأنس:وقالط-775

عنه]الله[رضيبكرأبييدفيصبهنثم،التسبيحسمعناحتى!يمااللهرسولط

)3(.سبحنفماأيدينافيثم،فسبحن

.)4(وعثمانعمركفثفيسبحنأنهنوذكر،ذرأبومثلهوروى-776

نواحيهابعضإلىفخرج،!يماللهرسولطمعبمكةكنا:عليوقالط-777

.(إ)اللهرسولطيا،عليكالسلام:لهقالطإلاجبلولاشجرةاستقبلهفما

بمكةحجرالأعرف"اني:السلامعليهعنه،سمرةبنجابروعن-778

.الاسودالحجرإنه:قيل)6(.علي"يسفمكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

]السلام[عليهجبريلاستقبلني"لما؟عنها])7(الله[رضيعائشةوعن-977

)9357(.البخاريطريقمنالمصنفأسنده

صحيح.حسنحديثهذا:وقال)3633(الترمذيأخرجه

عساكر.ابنإلى)958(الصفامناهلفيعزاه

)5/917(الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره)2413(.برقم3/135البزارأخرجه

وفي،ثقاتأحدهماورجال،باسنادينالبزار"رواه:الثانيالموضعفيوقال.992(و)8/

بنمحمدوفيهالاوسطفيالطبراني"رواه:الأولالموضعفيوقالضعف"بعضهم

."..ضعيفوهوحميدابي

حسنحديث"هذا:الترمذيوقال،)21(برقموالدارمي،)3626(الترمذيأخرجه

".غريب

.(2)277مسلمأخرجه

!يك.للنبيترفعه:اي
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عليك،السلام:قالالاشجرولابحجرأمرلاجعلتبالرسالة

.")1(!اللهرسوليا

إلاشجرولابحجريمزع!يم[النبي]يكنلم:اللهعبدبنجابروعن-078

له)2(.سجد

بنيه،وعلىع!يمالنبيعليهاشتملاذ،)87/ب(العباسحديثوفي-781

البابأسكفةفأقنت،بملاءتهإياهمكسترهالنارمنبال!ترلهمودعا،بملاء

.)3(آمين،امين:البيتوحوائط

جبريلفأتاه،جم!طهش!النبيمرض:أبيهعن،محمدبنجعفروعن-782

)4(.فسبح،ع!يمأالنبيمنهفاكل،وعنمبرمانفيهبطبق

،وعثمان،وعمر،بكروأبو،ع!ي!النبيصعد:أنسوعن-783

وصديق،نبيئعليكفانما،احد"اثبت:فقالبهمفرجف،أحدا

")5(.وشهيدان

علي،معهوزاد:،حراءفيهريرةأبيعن-ومثله784

.شهيد")6(أو،صذيقأو،نبيعليك"[فانما]:وقال!،والزبير

وطلحة،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"رواه:وقال026-8925/الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره،)2373(البزارأخرجه

".ضعيفوهو،شبيببناللهعبدشيخهعنالبزار

)495(.الصفامناهل/الدلائلفيالبيهقي

ماجهابنورواه،)595(المناهل/الساعديأسيدأبيحديثمنالدلائلفيالبيهقيرواه

بناللهعبدإسنادهوفي)255(.صكثيرلابنالرسولشمائلفيكمامختصراسننهفي

حاتم:أبووقال.أعرفهلا:معينابنوقال.جماعةعنهروى.الوقاصيإسحاقبنعثمان

)أسكفة.ملحفة)ملاءة(:)1278(.برقمالمصنفوسيعيده،مشبهةأحاديثيروي

عتبته.:(الباب

عننقلا295()6/الفتحفيالحافظوذكره"أجده"لم)695(:المناهلفيالسيوطيقال

.عياضالقاضي

أحد.يجهلهلامعروف،المنورةالمدينةشماليجبل:)احد(.)3675(البخاريأخرجه

.(42)17مسلمأخرجه
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أناأصحابهمنعشر!ومعه:قال،عثمانعنأيضاحراءفيوالخبر-785

فيهم.

.(1(الاثنينونسيت:قال،وسعدا،الرحمنعبد:وزاد

وزاد،عشرةوذكر(2(،مثلهأيضازيدبنسعيدحديثوفي-786

05)3)
لمسه.

فاني!اللهرسوليااهبط:ثبيرلهقالقريشطلبتهحينأنهرويوقد-787

الله.فيعذبنيظهريعلىيقتلوكأنأخاف

(4(!اللهرسولياالي:حراءلهفقال

علىقرأع!:اللهرسولأن-عنهمااللهرضي-عمر(ابن(وعن-788

الجبار"يمجد:قالثم،19]:الأنعامأ!وقذرهحقاللهقدرواوما!و:المنبر

قلنا:حتىالمنبرفرجف،"المتعالالكبيرأنا،الجبارأنا،الجثارأنا،نفسه

عنه(6(.ليخرن

مثبتةصنممـةوثلاثستونالبيتحولكان:عباسابنوعن-978

الفتحعامالمسجد!ك!ي!اللهرسولدخلفلما،الحجارةفيبالرصاصالأرجل

نإالنطلوزهقألحقجا!الو:ويقول،يمسهاولاإليهايدهفيبقضيبيشيرجعل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

وقال،(41)47السنةفيعاصمأبيوابن،6236/والنسائي،)9936(الترمذيأخرجه

."غريبصحيححسنحديث"هذا:الترمذي

."وذكر"بدل"وزاد":المطبوعوفي

.()134ماجهوابن،)3757(والترمذي،0465(،9464،)4648داودأبوأخرجه

."صحيححسنحديثهذا":الترمذيوقال

مكة،عندجبل)ثبير(:.خرجهمنيذكرولم،)106(الصفامناهلفيالسيوطيأورده

منى.منالجبلوذلك.عرفاتإلئمنىمنالذاهبيسارعلئوهو

.""وروى:المطبوعفي

)2788/25(ومسلم،)7412(البخاريفيوهو،اللفظبهذا)2/72(أحمداخرجه

ليسفطن.:(اليخرن.أخرىبسياقة
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،لقفاهوقعإلاصنموجهإلىأشارفما،81]:[الإسراءزهوقا(كانالنطل

1(.صنممنهابقيماحتى،لوجههوقعإلالقفاهولا

جآء!و:ويقوليطعنهافجعل:وقال،مسعودابنحديثفيومنله-097

.]94:سبأ[(2يعيد()ومالنطلايذئوماالحق

معتاجراخرجإذ)3(،أمرهابتداءفيالراهبمعحديثهذلكومن-197

بيدأخذحتى،يتخللهيموجعلفخرج،لأحديخرجلاالراهبوكان،عمه

للعالمين.رحمةاللهيبعثه،العالمينسيدهذا:فقال)88/أ(!ماللهرسول

إلاحجوولاشجويبقلمإنه:فقال؟علمكما:قريشمنأشياخلهفقال

وعليهلمج!ي!وأقبل:قالثم،القضةوذكر...لنبيإلآيسجدولا،لهساجداخر

فلما،الشجرةفيءإدىسبقوهوجدهم،القوممندنافلما،تظلهغمامة

إليه.الفيءمال،جلس

فصل

الحيوانات)4(ضروبفيالاياتفي

أبي،حدثنا(،)الحافظالحسينأبو:الملكعبدبنسراجحدثنا-297

بنثابتحدثنا،الصقليالفضلأبوحدثنا[قال]،يونسالقاضيحدثنا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ورواه،ثقاتورجاله،الطبراني"رواه:وقال6/176الزوائدمجمعفيالهيثميذكره

.باختصار"البزار

.(1781)ومسلم،()4287البخاريأخرجه

وصححه،الأشعريموسىأبيحديثمنالدلائلفيوالبيهقي،362(0)الترمذيأخرجه

فيهوقدحالترمذيوح!نه،وغيرهحجرابنوالحافظ2/616المستدركفيالحاكم

.(1)121برقمالمصنفوسيعجده،4533/النبلاءأعلامسيرانظر.بعضهم

.انواع:ضروب

أبو.غلطوهو،"الحافظالحسينأبوحدثنا،الملكعبدبنسراج"حدثنا:المطبوعفي

انظر.موضعمناكثرفيالمصنفعنهروىوقد،الملكعبدبنسراجكنيتهالحسين

.()472برقمالمتقدمالحديث
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،عمرانبنأحمد:العلاءابوحدثنا:قالا،وجدهأبيهعن،ثابتبنقاسم

عن،مجاهدحدثنا،عمروبنيونسحدثنا،)1(فضيلبنمحمدحدثنا

!صاللهرسولعندناكانفإذا،داجنعندناكان:قالتعنها]الله[رضيعائشة

جاء!صاللهرسولخرجوإذا،يذهبولميجىءفلم،مكانهوثبتقر

)2(صص0

ودهب.

جاءإذأصحابهمنمحفلفيكان!اللهرسولانعمرعنوروي-397

واللات:فقال.اللهنبيئقالوا:هذا؟من)3(:فقال،ضباصادقدأعرابي

!ص،النبييديبينوطرحه،الضبهذابكيؤمنأوبكامنتلا!والعرى

لبيكجميعا:القوميسمعهمبينبلسانفأجابه،!"ضب"ياصط!له!:النبيفقال

القيامة.وافىمنزينياوسعديك

سلطانه،الارضوفي،عزشهالسماءفيالذي:قالتعبد؟""من:قال

عقابه.الناروفي،رحمتهالجنةوفي،سبيلهالبحروفي

منأفلحوقد،النبيينوخاتم،العالمينربرسول:قالأنا؟""فمن:قال

.الأعرابيئ)4(فأسلم،كذبكمنوخاب،صذقك

)1(

)2(

)3(

)4(

مصغرا.""فضيلالقاريوضبطه،فضل"بن"محمد:الأصلفي

حدثناطرقمنوغيره(1444،0466)يعلىوأبو،15،902.،6121/احمدأخرجه

أحمد:إسنادعن)028(صالشمائلفيكثيرابنوقال،الإسنادبهذاعمروبنيون!

4-9/3الزوائدمجمعفيالهيثميالحافظوذكره".الصحيحشرطعلىالإسناد"وهذا

رجالأحمدورجال،الأوسطفيوالطبراني،والبزار،يعلىوأبوأحمد"رواه:وقال

الناسيعلفهاالتيالشاةهي:)داجن(.6(0)5الصفامناهلفيالسيوطيوصححه"الصحيح

روايةوفي.وغيرهاالطيرمنالبيوتيألفماكلمنالشاءغيرعلىيقعوقد.منازلهمفي

سكن.:)قر(.""داجنبدل""وحق:يعلىوأبيأحمد

."ما":المطبوعفي

الصغيرفيالطبراني"رواه:وقال492-8/292الزوائدمجمعفيالهيثميذكره

هذافيوالحمل:البيهقيقال.البصريالوليدبنعليبنمحمدشيخهعن،والأوسط

الضب"حديث:دحيةابنوقال".الصحيحرجالرجالهوبقية:قلت،عليهالحديث

اسنادا=يصح"لا:المريالحافظوقال."باطل"خبر:الميزانفيالذهبيوقال."موضوع
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:الخدريسعيدأبيعنالمشهورةالذئبكلامقصةذلكومن-497

منه،الراعيفأخذها،منهالشاةالذئبعرض،لهغنمأيرعىراعبينا

رزقي!وبينبينيحلت!اللهتتقيألا:للزاعيوقال،الذئمافأقعى

أخبركألا:الذئبفقال!الإنسبكلاميتكلمذئبمنالعجب:الراعيقال

قدمابأنباءالناسيحدث)88/ب(الحرتينبينع!يماللهرسولذلك؟منبأعجب

سبق.

:قالثم،"فحدثهم"قم:ع!ي!النبيفقالط،فاخبرهالنبيالراعيفاتى

"صدق")1(.

.طولبعضهوفي،قصةفيهوالحديث

.هريرةأبيعنالذئبحديثوروي-597

أنت:الذئبفقالط:عنه]الله[رضيهريرةأبيعنالطرقبعضوفي

عندهمنهأعظمنبياقطاللهيبعثلمنبياوتركت،غنمكعلىواقفاأعجب

ينظرون،أصحابهعلىأهلهاواشرف،الجنةأبوابلهفتحتقد،قدرا

)1(

المطالباسنىفيالبيروتيالحوتوقال."موضوعإنه:وقيل،فيهمطعونوهو،متناولا

)285(.صكثيرلابنالرسولشمائلوانظرلمجي!"عليهوافتراء"كذل!)288(:ص

جنسمنحيوان)الضب(::الوسيطالمعجم/المجلس-و،الاجتماعمكان)محفل(:

الزواحف.

إسحاقابنسيرةعلىزياداتهفيبكيربنويون!،84-383/أحمدأخرجه

علىإسناد"وهذا:)274(صالرسولشمائلفيكثيرابنوقال.وغيره028(-)927ص

الذهبي.ووافقه4/468الحاكمأيضأوصححه،"البيهقيصححهوقدالصحيحشرط

)أقعى(:.تخريجهاستوفينا،وهناك،الظمآنموارد)9021(حبانابنصححهوكذلك

)الحزتن(:.الوسيطالمعجم/يديهوناصبأرجليهمفترشأذراعيهوبسط،استهعلىجلس

.كثيرةحرارالمدينةوفي.بالنارأحرقتكأنهانخرةسودحجارةذاتأرضوهي،حزةتثنية

ص"والسيرةالسنةفيالأليرة"المعالمالقئمكتابهفيشزابمحمدالبحالةأستاذناذكرها

وهي،الوبرةوحزة،الرقيةالحزةوهيواقمحزة:المدينةحراروأشهر.(001-)89

الغربية.الحزة
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الله!جنودفيفتصير،الشعبهذاإلاوبينهبينكوما،قتالهم

ترجع.حتىأرعاهاأنا:الذئبقالبغنمي؟ليمن:الراعيقال

ومضى.غنمهإليهالرجلفأسلم

الى"عدع!:النبيلهفقال،يقاتل!ي!النبيووجودهوإسلامهقصتهوذكر

.بوفرها"تجدهاغنمك

.منها)1(شاةللذئبوذبح،كذلكفوجدها

والمحدث،القصةهذهصاحبكانوأنه:أوسبنأهبانوعن-697

.)2(الذئبومكلم،بها

أيضا،القصةهذهصاحبكانأنه:الأكوعبنعمروبنسلمةوعن-797

سعيد)3(.أبيحديثبمثلإسلامهوسبب

،حرببنسفيانلأبيجرىأنههذامثلوهبابنروىوقد-897

فانصرف،الحرمالظبيفدخل،ظبياأخذوجداهذئبمع،أميةبنوصفوان

اللهعبدبنمحمدذلكمنأعجب:الذئبفقال،ذلكمنفعجبا،الذئب

النار.إلىوتدعونهالجنةإلىيدعوكم،بالمدينة

)1(

)2(

)3(

وذكره،وغيره384-11/383""الجامعفيراشدبنومعمر،2603/احمدأخرجه

رواه،باختصارالصحيحفيهو:"قلت:وقال292-8192/الزوائدمجمعفيالهيثمي

إليهأشاروماالصفا)806(.مناهلفيالسيوطيإسنادهوجود،"ثقاتورجاله،أحمد

ماأو،جبلينبينالطريق:()الشعب.)2388(ومسلم،936(0)البخاريأخرجهالهيثمي

بطحة.وأرضه،مشرفانجرفانلهالأرضمنبطنفيالماءمسيلأو،بينهماانفجر

.شيءمنهاينقصلموتمامهابكمالها:)بوفرها(

"بالقويليس"إسناده:البخاريقال.الدلائلفيوالبيهقي،التاريخفيالبخاريأخرجه

فيالإصابةفيحجرابنالحافظقاله.ضعيفوهوالأسلميعامربناللهعبدفيهلأناهـ.

أسدانظر،الذئبكلمهالذيهوالطائيعميرةبنرافعأنطيىءأيضاوتزعم.أهبانترجمة

.44-243/الغابة

خزجه.منيذكرولم،6(01المناهلفيالسيوطيأورده
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:سفيانأبوفقال

خلوفاء)1(.

لتتركنهابمكةهذاذكرتلئن!والعرىوائلات

وأصحابه.جهللابيجرىوأنه،الخبرهذامثلرويوقد

صنمه،ضمار:كلاممنتعخبلفا:مزداسبنعباسوعن-997

إ!عباسيا:فقال،سقططائوفإذا،مج!ي!النبيئفيهذكرالذيالشعروإنشاده

إلىيدعو!اللهرسولإن؟نفسكمنتعجبولا،ضماركلاممنأتعجب

.)2(إسلامهسببفكان؟جالسوأنتالإسلام

لمج!ي!النبيأتىرجلعنعنهما]اللهأرضياللهعبدبنجابروعن-008

)98/أ(لهميرعاهاغنمفيوكان،خيبر)3(حصونبعضعلىوهوبهوآمن

سيودياللهفان،وجوهها"احصب:قال؟بالغنمكيف!اللهرسوليا:فقال

.أهلها"الىويردها،أمانتكعنك

أهلها)4(.إلىدخلتحتىشاةكلفسارت،ففعل

،أنصاريحائط!يمالنبيدخلعنه]اللهأرضيأنسوعن-108

غنمالحائطوفي،]عنهماللهأرضيالأنصارمنورجل،وعمر،بكروأبو

)1(

)2(

)3(

)4(

)ذكرت(:.)028(صالرسولشمائلفيكثيرابنالحافظعياضبىالقاضيعننقله

أهلها.منخاليةأي:)خلوفأ(.الغزال:()الظبي.أميةبنصفوانالمخاطب

حديثهمنالكبيرالطبرانيمعجموفي،كذاعليهاقف"لم:)612(المناهلفيالسيوطيقال

الزوائدمجمعفيالهيثميذكرهالطبرانيوحديثهـ.1به"بأسلابسندهذامنقريب

ووثقه،الجمهورضعفه،الليثيالعزيزعبدبناللهعبد"فيه:وقال247(-)8/246

هشاملابنالسيرةوانظروثقوا"رجالهوبقية،يرضاهمالككان:وقال،منصوربنسعيد

.ورقاشكحذامالكسرعلىبالبناءهو:)ضمار(2427/

علىشمالاكيلا()165المنورةالمدينةعنتبعد،السعوديةالمملكةفيمعروفةبلدة:خيبر

.الأديرةالمعالم/الشامطريق

،بالحصباءوجوههاارم:وجوهها()احصب.)613(المناهل/الدلائلفيالبيهقيأخرجه

.الحجارةصغاروهي
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.)1(الحديث...منهالكبالسجودأحقنحن:بكرأبوفقال.لهفسجدت

بعيرفجاء،حائطاع!يمالنبيدخل:]عنهاللهارضيهريرةأبيوعن-208

.)2(مثلهوذكر،لهفسجد

الله،عبدبنوجابر،مالكبنثعلبةعن،الجملفيومثله608-308-

شدإلاالحائطأحايدخللاوكان:قال،جعفربنالثهوعبد،مزةبنويعلى

،الارضعلى،مشفرهفوضع،دعاهع!يمالنبيعليهدخلفلما،الجملعليه

أنييعلمالاشيءوالأرضالسماءبين"ما:وقال،فخطمه،يديهبينوبرك

")3(.والإنسالجنعاصيالا!ي!اللهرسول

)1(

)2(

)3(

"يعرفلامنإسنادهوفي"غريب:وقال)273(صالرسولشمائلفيكثيرابنأورده

والبزار،915-3158/أحمد-عليهماستصعبجملفيهاالساجدأخرىبروايةوأخرجه

ورجالهوالبزاراحمدرواه":وقال94/الزوائدمجمعفيالهيثميالحافظوذكره،2()454

الصفامناهلفيالسيوطيإسنادهوصححأنس".أخيبنحفصغيرالصحيحرجال

.)925(:صالرسولشمائلفيكثيرابنوجوده،61()4

بستانه.أي:(أنصاري)حائط

"الرسول"شمائلفيكما"النبوة"دلائلفيحامدبناللهوعبد،)2451(البزارأخرجه

الترمذيوروى،البزار"رواه:وقال9/7الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره.)261(ص

.61()5المناهلفيالسيوطيتحسينهعلىوتبعه،"حسنوإسناده،آخرهمنطرفا

أحمدأخرجهاللهعبدبنجابروحديث،الدلائلفينعيمأبواخرجهمالكبنلعلبةحديث

أحمد"رواه9/7:المجمعفيالهيثميوقال،وغيره)18(برقموالدارمي،3031/

172-4017/أحمدأخرجهمرةبنيعلئوحديثضعف".بعضهموفيثقاتورجاله

ووافقه618-2617/والحاكم(131)1/الإحياءتخريجفيوالعراقيوصححه،وغيره

،بنحوهوالطبراني،باسنادينأحمد"رواه:96/الزوائدمجمعفيالهيثميوقال،الذهبي

صالرسولشمائلفيكثيرابنطرقهوأورد."الصحيحرجالرجالهأحمدإسناديوأحد

داودأبوأخرجهجعفربناللهعبدوحديث."متعددةجيدةطرق"فهذه:وقال267(-)263

وذكره،الذهبيووافقه001-2/99الحاكموصححه)1/402(واحمد،)9254(

فينبهكماصحيحاحديثأإلايذكرلاوهو،بتحقيقي(01)90الصالحينرياضفيالنووي

عليه)شد.البستان)الحائط(:)342(.مسلمبعضهروىطويلحديثوهوالمقدمة

وضع)خطمه(:.الغليظةالبعيرشفة)المشفر(:.هائجأنحوهوأسرععليهحمل(:الجمل

الرسن.وهو،الخطامأنفهفي
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أوفىأبيبناللهعبدعنومثله708-
)1(

شانه،عنسألهم!ي!النبيأنالجملحديثفيآخرخبروفي-م708

ذبحه.أرادواأنهمفأخبروه

."العلفوقلة،العملكثرةشكاانه":لهمقال!جالهالنبيئان:روايةوفي

شاقفياستعملتموهأنبعدذبحهأردتمأنكماليشكا"أنه:روايةوفي

.نعم)3(:فقالوا"صغرهمن)2(العمل

لهوتعريفها،!صالنبيوكلامهاالعضباء)4(قصةفيرويوقد-808

وندائهم،عنهاالوحوشوتجنب،الرعيفيإليهاالعشبومبادرة،بنفسها

ذكره.ماتت(حتى)موتهبعدتشربولمتأكللموأنها،لمحمدانك:لها

.)6(الإسفراييني

فدعا،فتحهايوم!ي!النبيئأظلتمكةحمامأن،وهبابنوروى-908

.)7(بالبركةلها

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

النبيئ!أن-شعبةبنوالمغيرة،ارقمبنوزيد،أنسعنوروي-081

والبيهقي.نعيمأبيالى)615(المناهلفينسبه

لم"،العملشاقفياستعملتموهأنبعدذبحهأردتمأنكمإليشكاأنه:رواية"وفي:قوله

والقارقي.الخفاجيشرحفيأيضامثبتوهو.المطبوعفييرد

عيناهودرفتحنأنهثبتبل،يثبتلمأنصاريحائطدخلحينكج!لهالجملتكليم

مجمعوانظر،)88(صالمطالبأسنىفيالبيروتيالحوتقاله/المشتكيبهكالمستجير

.9-97/الزوائد

مشقوقةالعضباءتكنولم،الأذنمشقوقةأي:عضباءوناقة،ع!مالنبيلناقةاسم:العضباء

أكثر.والأول.الأذنمشقوقةكانتإنها:بعضهموقال،الأذن

نسختنا.فيماوالصواب.""حين:المطبوعفي

الحديث:أيمكة"حمامحديثولارواهامنأدرفلمالعضباءقصة"وأما:الدلجيقال

التالي.

السابق.التعليقانظر
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حمامتينوأمر،فسترتهع!ي!النبيتجاهفنبتت،شجرةاللهأمرالغارليلة:][قال

الغار)1(.بفمفوقفتا

أتىفلما،)2(بابهعلىنسجتالعنكبوتوأن:آخرحديثوفي-م081

الحمامتانتكنلم)98/ب(أحدفيهكانلو:قالوا،ذلكورأوا،لهالطالبون

.فانصرفوا،كلامهميسمعع!يموالنبي،ببابه

وأخصم!بدناتغ!ي!اللهرسولإلىقرب:قرطبناللهعبدوعن-811

.يبدأ)3(بأيتهنإليهفازدلفن،عيديوملينحرها،سبعأولست

ظبية،فنادته،صحراءفيع!ي!النبيكان:سلمةأموعن-812

ولي،الأعرابيهذاصادني:قالت؟"حاجتك"ما:قال!اللهرسوليا

وأرجع.فأرضعهماأذهبحتىفاطلقني،الجبلذلكفيخشفان

فأوثقها،،ورجعتفذهبت،فأطلقها.نعم:قالت"وتفعلين؟":قال

الظبية"هذه"تطلق:قال؟حاجةألك!اللهرسوليا:وقالالأعرابيئفانتبه

)1(

)2(

)3(

والنهايةالبدايةفيكماعساكروابن.أيضأالدلائلفينعيموأبوالدلائلفيالبيهقيأخرجه

فينسبتهوزاد"الوجههذامنجداغريبحديث"هذا:كثيرابنوقال.915(-)3/158

:وقال3231/الزوائدمجمعفيالهيثميالحافظوذكرهوالبزار.سعدابنإلىالمناهل

عمروبنعوين:وهوعنهروىوالذيالمكيمصعبوأبو،الكبيرفيالطبراني"رواه

المطالبصأسنىفيالحوتوقال".ثقاترجالهوبقيةترجمهمامناجدلمالقيسي

أصللاباطل...هجرتهوقتالغارفمعندشجرةنباتمنالسيرفييذكر"ما)286(:

،.له

إسناد"وهذا:2923/السيرةفيكثيرابنقال.عباسابنحديثمن1/348أحمدأخرجه

مجمعفيالهيثميوذكرهالغار"فمعلىالعنكبوتنسجقصةفيرويماأجودوهو،حسن

ابنوثقه،الجزريعمروبنعثمانوفيه،والطبرانيأحمد"رواه:وقال7/27الزوائد

برقموالعنكبوتالحمامذكروسيأتي."الصحيحرجالرجالهوبقية،غيرهوضعفه،حبان

610(1).

الذهبي،ووافقه4221/الحاكموصححه،4035/واحمد،()1765داودأبوأخرجه

أيضأ.للنسائيالمنذرينسبتهوزاد،)9117(الصغيرالجامعفيالسيوطيلصحتهورمز

بدنةوسميت،أشبهبالإبلوهي،والبقرةوالناقةالجملعلىوتقع،بدنهجمع:)بدنات(

اقتربن.:()ازدلفن.وسمنهالعظمها
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وأنك،اللهإلاإلهلاأنأشهد:وتقول،الصحراءفيتعدوفخرجتفأطلقها

)1(.اللهرسول

مولى:لسفينةالأسدت!سخيرمنرويماالبابهذاوفي)2(-813

مولىأنهفعرفهالأسدفلقي،باليمنمعاذإلىوجههإذ،!اللهرسول

منصرفهفيوذكر،الطريقعنوتنحىفهمهم،كتابهومعه،!راللهرسول

ذلك)3(.مثل

فإذاجزيرةإلىفخرح،بهتكسرتسفينةأن:عنهأخرىروايةوفي-481

أقامنيحتىبمنكب!يغمزنيفجعل،مج!ي!اللهرسولمولىأنا:لهفقلت،الأسد

.)4(الطريقعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

ثم،إصبعيهبينالقيسعبدمنلقومشاةبأذن-السلامعليه-وأخذ-815

وهو،تميمبنأغلبوفيه،الطبراني"رواه:وقال8592/الزوائدمجمعفيالهيثميذكره

دلالة)روي(بوصدره1/568والترهيبالترغيبفيالمنذريالحافظوأورده:"ضعيف

وزيدالخدريسعيدوأبيأن!عن:البابوفي.المقدمةفيذلكعلىنبهكماضعفهعلى

:)332(الحسنةالمقاصدفيالسخاويوقال.نكارةأوضعيفمنطرقهاتخلوولاأرقمابن

كثير-ابنقال-كمالهوليس،النبويةالمدائحوفي،الألسنةعلىاشتهرالغزالة"تسليم

أحاديثعدةفيالجملةفيالكلاموردقدولكن،كذبفقدع!ح!النجيإلننسبهومن،أصل

غزالة:)ظبيةم284(.-)281صالرسولشمائلوانظر.".بعضأ.بعضهايقوي

تجري)تعدو(:.والأنثىالذكرعلىويطلق.الغزالولدوهو،خشفتثنية)خشفان(:

بسرعة.

."ومن":المطبوعفي

والبغوي،2(540)4برقم""الجامعفيراشدبنمعمروأخرح،التاريخفيالبخاريذكره

فيأسرأو-الرومبأرضالجيشأخطأسفينةأنالمنكدربنمحمدطريقمنوغيره)3732(

)همهم(.التاليةالروايةوانظر...بالأسدهوفإذاالجيشيلتمسهاربافانطلق-الرومأرض

البقر.صوت:الهمهمةوأصل،يفهملاخفيكلام:الهمهمة

وذكره.الذهبيووافقه606(و)961/3()2/الحاكموصححه،والبيهقي،البزارأخرجه

ورجالهما...بنحوهوالطبرانيالبزار"رواه:وقال9/936الزوائدمجمعفيالهيثمي

على)أقامني.والكتفالعضدرأسمجتمع)المنكب(:.يدفعني)يغمزني(:وثقوا".

عليه.دلني:(الطريق
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بعد)1(.نسلهاوفيفيهاالأثرذلكوبقي،ميسمالهافصارخلاها

أصابهالذيالحماركلاممنبسندهحمادبنابراهيمعنرويوما-816

..شهاببنيزيداسمي:لهوقال،بخيبر

فيضرب،أصحابهدورالىيوجههكانوأنه،يعفوراع!ي!النبيفسماه

بئر،فيتردىماتلما!ي!النبيوأن،ويستدعيهم،برأسهالبابعليهم

)2(.فمات،وحزناجزعا

سرقها،ماأنهلصاحبها!ي!النبيعندشهدتالتيالناقةوحديث-817

.)3(ملكهوأنها

وقد،عسكرهفي!ي!اللهرسولأتتالتيالعنز)4(حديثوفي-818

فحلبهامئةثلاثهزهاءو،ماءغيرعلىونزلوا،عطش)09/أ(أصابهم

فربطها"أراكوما"أملكها:()لرافعقالثم،الجندفأروى،ع!ي!اللهرسول

انطلقت.قدفوجدها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

منيعلم"لا:الخفاجيوقال.خرجهمنيذكرولم،)623(المناهلفيالسيوطيأورده

علامة.:)ميسما(."المحدثينمنرواه

فيكثيروابن،الموضوعاتفيالجوزيوابن،803()2/المجروحينفيحبانابنذكره

قال.منظورأبيحديثمن4186/"الإصابة"فيحجروابن،)288(ص"الرسولشمائل"

،الكبار"الحفاظمنواحل!غير"أنكره:كثيرابنوقال."لهأصللاحديث"هذا:حبانابن

نألأحداحللا،ومتناإسناداجدامنكرحديث"هذا:المدينيموسىأبوالحافظوقال

خبر-منظورأبيترجمة-الإصابةفيالحافظوقال."0.عليهكلاميمعإلاعنييرويه

."موضوعفهويثبت"لم:)88(صالمطالبأسنىفيالحوتوقال.((واه

اخرهمعنالحديثهذا"رواة:وقال،عمرابنحديثمن62(0-961)2/الحاكماخرجه

متعقباالذهبيوقال"جرحولابعدالةأعرفهلست،هذاالمصرياللهعبدبنويحيى،لقات

أيضاورواهكذب"."هو:الخبرهذاعنأيضاوقال"اختلقهالذيهو:"قلت:الحاكم

الهيثميالحافظوقال.625//المناهلفيكمامجاهيلفيهبسندثابتبنزيدعنالطبراني

".أعرفهلممن"فيه:911/المجمعفي

.المطبوعفيتردلم،""حديث:كلمة

منسوبغيرصحابي"و"نافع.""لنافع:صوابه،تحريفاوأظنه.والمطبوعالاصلفيهكذا

والإصابة.الغابةأسدفيترجمتهانظر.العنزحديثروى
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هوبهاجاءالذي"ان:مج!يماللهرسولفقال:وفيه،وغيرهقانعابنرواه

.بها")1(ذهبالذي

:-اسفارهبعضفيالصلاةإلىقاموقد-السلامعليه،لفرسهوقال-981

حركفما،قبلتهوجعلهصلاتنا"مننفرغحتى،فيكاللهبارك،تبرح"لا

!ر)2(.صلىحتىمنهعضوا

الىرسلهوخهلماجم!يمالنبيئان:الواقديرواهمابهذااويلتحق-082

يتكلممنهمرجلكلفأصبح،واحديومفيمنهمنفرستةفخرج،الملوك

])3(.إليهمبعثهالذينالقومبلسان

وقعوماذلكمنبالمشهورمنهجئناوقد،كثيرالبابهذافيوالحديث

الائمة.كتبفيمنه

فصل

والمراضع)4(الضبيانوكلاأ،وكلامهمالموتىاحياءفي

ع!ي!بالثبؤةلهوشهادتهم

والقاضي،عليهبقراءتيالفقيهأحمدبنهشام:الوليدابوحدثنا-821

عيسىبنمحمد:اللهعبدأبووالقاضي،رشدبنمحمد:الوليدابو

)1(

)2(

)3(

)4(

منوالبيهقي،السكنوابن،قانعوابن،الكنىفيالحاكمأحمدوأبو،سعدابنأخرجه

"حديث)591(::ص"الرسول"شمائلفيكثيرابنقال.صحبةلهوكانتنافعحديث

حديثمن-)626(المناهلفيكما-والبيهقيعديابنوأخرجه.ومتنا"إسناداجداغريب

جداغريبحديثأيضأ"وهذا:)591(صالشمائلفيكثيرابنقال.بكرأبيمولىسعد

،8313/الزوائدمجمعفيالهيثميالحافظوذكره."حالهيعرفلامنإسنادهوفيومتنأإسنادا

:(مئةثلاث)زهاء.والظباءالمعزمنالأنثى:)العنز(."ثقاتورجالهالطبرانيرواه":وقال

ذلك.علىتقدرأنكأعتقدومابهااحتفظاي:(أراكوما)أملكها.مئةثلاثقدراي

يخرجه.ولم)627(المناهلفيذكره

328(./1)4المصنففيشيبةأبيابنايضاوأخرجه

.309/الخفاجيقاله/الصغيرالولدوهو،مفعولاسم،مرضعجمع:()المراضع
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حدثنا:قالالحافظعليأبوحدثنا:قالوا،وإذناسماعاواحدوغير،التميمي

بنأحمدحدثنا،يحىبنالرحمنعبدزيد:أبوحدثنا،الحافظعمرأبو

خالدعن،بقيهبنوهبحدثنا،داودأبوحدثنا،الأعرابيابنحدثنا،سعيد

نأ:هريرةأبيعن،سلمةأبيعن،عمروبنمحمدعن-الطحان-هو

منها،ع!ي!اللهرسولفأكل،سمتهامصليةشاةبخيبرغ!ي!للنبيأهدتيهودية

فمات.((مسمومةأنهاأخبرتنيفانهاأيديكم"ارفعوا:فقال،القوموأكل

.البراءبنبشر

يضركلمنبياكنتان:قالت؟"صنعتماعلىحملك"ما:لليهوديةوقال

.(1(فقتلتبهافأمر:قال.منكالناسأرحتملكاكنتوإن،صنعتالذي

:فقال.قتلكأردت:قالت:وفيه،انس!الحديثهذاروىوقد-822

نقتلها؟:فقالوا.ذلك"علىليسلطكاللهكان"ما)09/ب(

."لا"(2(:قال

فما:قال-وهبغير(3(حديثمن-هريرةأبيعنرويوكذلك-823

لها(4(.عرض

"الذراعهذهبه"أخبرتني:وفيه،اللهعبدبنجابرايضاورواه-824

.(يعاقبها)ولم:قال

."مسمومةأنهاتكلمنيفخذها"أن:الحسنروايةوفي-825

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الحاكموأخرجه.هريرةأبايذكرولم)4512(داودأبيطريقمنالمصنفأسنده

مسلم،شرطعلىصحيح:وقال،هريرةأبيعنسلمةأبيحديثمن22(921-0)3/

مشوية.:()مصلية.3(1)96البخاريرواههريرةأبيحديثوأصل.الذهبيووافقه

.)828(برقممنهطرفوسيأتي،2(091)ومسلم،26()17البخاريأخرجه

."رواية"من:المطبوعفي

.(42)94البخاريوانظر.والبيهقي،(045)9داودابوأخرجه

إسنادوهذا...يحدثجابركان:قالشهابابنطريقمن)0451(داودأبوأخرجه

له.تشهدالبابأحاديثلكن.منقطع
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.")1(مسمومة"اني:قالتالرحمنعبدبنسلمةأبيروايةوفي-826

عنها.فتجاوز:فيهوقال!،)2(إسحاقابنالخبرذكروكذلك-827

لهواتفىأعرفهازلتفما:قال!أنهأنسعن،الاخرالحديثوفي-828

.!)3(اللهرسول!

ماتالذيوجعهفيقال!!ي!اللهرسول!أنهريرةأبيحديثوفي-982

.(")أبهريقطعتأوانفالآن،تعاذنيخيبرأكلةزالت"ما:4!يه

الله!رسول!أنليرونالمسلمونكانإن)6(:إسحاقابنوحكى-083

.النبوةمنبهاللهأكرمهمامعشهيدامات

اليهوديةقتل!اللهرسول!أنالحديثأهلأجمع)7(:سحنونابنوقال!

سمته.التي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

مرسلأ.الرحمنعبدبنسلمةأبيحديثمن(،)4512ابوداودأخرجه

،إسحاقابنسيرةفيوالخبرالمطبوعمنوالمثبت.وهوتحريف"إسحاق"عن:الأصلفي

2/338.السيرةفيهشامابنعنهنقلهكما

،لهاةجمع:اللهوات(الهوات)822(0برقمالمتقدمالحديثمنطرفوهوعليهمتفق

النهاية./الفمأقصىسقففياللحماتوهي

.المطبوعمنوالمثبت،""منه:الأصلفي

بنسلمةأبيحديثمن"()4512داودأبووأخرجه.سعدابنإلن)632(المناهلفينسبه

(:)الأكلة.عائشةحديثمن)4428(البخاريوعلقه،هريرةأبايذكرولم،الرحمنعبد

أوقاتفيسمهاألمويعاودنيتراجعنيأي:)تعادني(.النهايةالثاة/منأكلالتياللقمة

مستبطنعرق:الأبهر:اللغةأهلقال)أبهري(.والزمانالحين:)أوان(.النهاية/معلومة

.(131)7/هـالفتحاصاحبهماتانقطعإذا،بالقلبمتصل،بالظهر

يتجمعاللذانالوريدانوهما،والأسافلالاعلى،اثنانوهما،وريا:الطبعلموفي

فيالصحاح/القلبمنالأيمنالأذينإلنبهويعودات،الجسمأوردةجميعمنالدمفيهما

.والعلوماللغة

2.338/هشامابنسيرةفيكما

ثقةإماماكان.التنوخيسحنونالسلامعبد،المغربفقيهابن،اللهعبدأبومحمدهو

عشرون"السير"كتابلههـ.)256(سنةهـوتوفي)202(سنةولد،القدربهيرعلامة

.63-13/06النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر.وغيرهالتاريخوكتابمجلدا
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وجابر.،وأنس،هريرةأبيعنذلكفيالرواياتاختلافذكرناوقد

بنبشرلاولياءدفعهاانه-عنهمااللهرضي-عباسابنروايةاوفي-831

.(1فقتلوها)البراء

أثبتعنهوعفوه:الواقديقال،سحرهللذيقتلهفياختلفقدوكذلك

.]قتلهأنهعنهورويعندنا

فيقال!أنهإلا،مثلهفذكر،سعيدأبيعن،البزارالحديثوروى-832

مناتضزفلم،اللهاسموذكر،"فأكلنااللهباسم،"كلوا:وقال!يدهفبسط:اخره

.2(احدالم

الصحيح،أهلالمسمومةالشاةحديثخرجوقد:الفضلأبوالقاضيقال

مشهور.حديمثوهو،الأئمةوخرجه

كلالمهو:يقولقائلفمن،البابهذافيالنظرأهل)3(أئمةواختلف

وأصواتوحروف،الشجرأوالحجرأو،الميتةالشاةفيتعالىاللهيخلقه

هيئتها.عنونقلها،أشكالهاتغييردونمنهايسمعهااو]فيهاتعالىاللهيحدثها

الله.رحمهما(بكر)أبيوالقاضي،)4(الحسنأبيالشيخمذهبوهو

.بعدهالكلامثم،أولابهاالحياةإيجادإلىذهبواوآخرون

أعلم،والله،محتملوكل،)6(الحسنأبيشيخناعنأيضاهذاوحكي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.)634(المناهلسعد/ابنرواه

"رواه:وقال692-8592/الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره،)2424(البزاراخرجه

في-كماحجرابنوقال.الذهبيووافقه4901/الحاكموصححه."ثقاتورجاله،البزار

)226(.صالذاكرينتحفةوانظر.منكرهو-:)635(الصفامناهل

أهل)وائمة.والقاريالخفاجيشرحفيمثبتةوهي.المطبوعفيتردلم،"اهل":كلمة

الحديث.ونقادالمتكلمينمنأيالنظر(

ترجمته.تقدمت.الأشريهو:الحسنأبو

ترجمته.تقدمت،الباقلانيهو:بكرأبو

ترجمته.تقدمتالاشريهو:(الحسن)أبو
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يستحيللاإذ،والاصواتالحروف)19/أ(لوجودشرطاالحياةنجعللمإذ

بمجزدها.الحياةعدممعوجودها

ذإ،لهاالحياةشرطمنبدفلاالنفسيالكلامعنعبارةكانتإذافأفا

متكلميسائربين)1(منللجبائيخلافا،حيمنإلاالنفسكلاميوجدلا

مركبحيمنالاوالاصواتوالحروفاللفطيالكلاموجودإحالتهفيالفرق

.والأصواتبالحروفالنطقمنهيصحمنتركيبعلى

فيهاخلقاللهإن:وقال،والذراع،والجذع،الحصىفيذلكوالتزم

.الكلاممنبهاأمكنهاوالة،ولسانا،فمالها)2(وخرق،حياة

وأتسبيحهبنقلالتهمم)3(مناكدبهوالتهممنقلهلكان،كانلووهذا

سقوطعلىفدك،ذلكمنشيئأوالزوايةال!يرأهلمنأحاينقلولم،حنييه

الله.والموفق،النظرفيإليهضرورةلاأنهمع،دعواه

قدبصبيأتيع!ي!النبيئأن:عطئةبنفهدعن،رفعه،وكيعوروى-833

)4(.اللهرسول:فقالأنا؟"من":فقال،قطيتكلملمشمث

جيء،عجبا!ي!النبيئمنرايت:معيقيببنمعزضعنوروي-834

مثله.فذكر...ولديومبصبي

راويه،اسم(:شاصونة)بحديثويعرف،اليمامةمباركحديثوهو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

سنةبالبصرةمات.المعتزلةشيخ،الجئائيالبصريالوقابعبدبنمحمد:عليأبوهو

.41/183النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر.سنة)68(وعاشهـ.3()30

شق.:خرق

به.والاعتناءالاهتمام:بهالتهمتم

)833(./المناهلأشياخهبعضعن،عطيةبنشمرعنالبيهقيرواه

"شاصونة::7246/الانسابفيالسمعانيقال.تصحيفوهو،""شاصويه:الأصلفي

و)شاصونة(.الشاصونيعبيدبنعثمانبنمحبوببنالعباس،الفضلأبيلجداسمهو

معيقيببناللهعبدبنمعزضبنعبيدبنشاصونةوهو:أظنفيماعبيدبنعثمانلقب

أنا؟!ن:!يهراللهرسوللهفقال،خرقةفيملفوفاصغيراصبيأكانأنهقصةوذكر.اليمامي

."...اللهرسولأنت:فقال
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.فيك"اللهبارك،"صدقت:اع!ي!]النبيلهفقال:وفيه

)1(.اليمامةمباركيسمىفكان،شبحتىبعدهايتكلملمالغلامإنثم

.الوداعحجةفيبمكةالقصةهذهوكانت

واديفيلهبنيةطرحأنهفذكر،ع!ي!النبيرجلاتى:الحسنوعن-835

اللهباذنأجيبى!فلانة"يا:باسمهاوناداها،الواديالىمعهفانطلق،كذا

قدأبويك"انلها:فقال!وسعديك"لبيك:تقولوهيفخرجت"تعالى

اللهوجدت،فيهماليحاجةلا:قالتعليهما؟"أردكأنأحببتفاءن،أسلما

منهما)2(.ليخيرا

،عمياءعجوزأئمولهتوفيالأنصارمنشاباان:أنسوعن-836

كنتإن!اللهم:قالت.نعم:قلنا؟ابنيمات:فقالت،وعزيناها،فسجيناه

شدةكلعلىتعينني)19/ب(أنرجاءنبيكوإلىاليكهاجرتأنيتعلم

المصيبة.هذهعليتحملنفلا

)1(

)2(

طريقمنوغيره(466)4/الغابةاسدفيالاثيروابن،الدلائلفيوالبيهفيقانعابنأخرجه

بناللهعبدبنمعزضحدثني،عبيدبنشاصونهحدثنا،الكديمييون!بنمحمد

الكديمييون!بنومحمد.(معيقيببن)معرضجدهعن،أبيهعن،معيقيببنمعرض

:3424/الإصابةفيحجرابنوقال.والتقريب)703(صكثيرابنشمائلفيكماضعيف

شاصونة،وكذلك،مجهولانوشيخهومعزض،الكديميطريقمنالبيهقي"وذكره

وقال)637(.المناهلفيكمادحيةابنبوضعهوحكم!....الكديميعلىواستنكروه

يون!بنمحمدفيالناستكلممماالحديث"هذا:03()2صالشمائلفيكثيرابنالحافظ

عقلأينكرمماهذاوليس،هذاشيخهواستغربوا،عليهوأنكروه،بسببهالكديمي

فيجميعابنرواه،الكديميطريقغيرمنأيضاالحديثهذارويوقد"...شرعأ.ولا

تاريخفيوالخطيب61(-95)2/الدلائلفيوالبيهقي،)337(برقم)354(صمعجمه

وحسنه.أيضأ"غريبباسنادأنهإلا":كثيرابنقال.الإكليلفيوالحاكم،(444)3/بغداد

"ولهذا:البيهقيوقال.3/89الرياضنسيمفيكماالكبرىالخصائصفيالسيوطي

حديثناذكرثم"الكلاموقتفييخالفهمرسلباسنادالكوفيينحديثمنأصلالحديث

.5891/الميزانلسانوانظر،السابق

الدلائل.فيالبيهقيرواه،مرسلحديث
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وطعمنا)1(.فطعم،وجههعنالثوبكشفأنبرحنافما

دفنفيمنكنت)2(:الأنصارياللهعبيدبناللهعبدعنوروي-837

القبرأدخلناهحينفسمعناه،باليمامةقتلوكان،شضاسبنقيسبنثابت

البزعثمان،الشهيدعمر،الصديقبكرابو،اللهرسولمحما:يقول

ميت)3(.هوفاذافنظرنا،الرحيم

فيميتاخزخارجةبنزيدان:بشيربن()النعمانعن)4(وروي-838

يصرخنوالنساءالعشاءينبينسمعوهإذوسجيفرلمحع،المدينةأزقةبعض

الله،رسولمحما:فقال،وجههعنفحسر،أنصتوا،أنصتوا:يقولحوله

،صدق:قالثم،الأولالكتابفيذلككان،النبيينوخاتم،الأفيالنبي

عليك،السلام:قالثم،وعثمان،وعمر،بكراباوذكر،صدق

كان)6(.كماميتاعادثم،وبركاتهاللهورحمة!اللهرسوليا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

قال.أن!عن،عونبناللهعبدعن،يون!بنعيسىطريقمنالدلائلفيالبيهقيأخرجه

بينانقطاعفيهولكن،ثقاترجالهإسناد"وهذا:)564(صالشمائلفيكثيرابنالحافظ

الرسولشمائلفيكماالزملكانيابنالعلامةوقال."أعلموالله،وأن!عونبناللهعبد

وذكر...رجلعلىدخلنا:قالأنهعنهاللهرضيأن!عنثبتوقد":)563(صكثيرلابن

بكرأبووالحافظ،الدنياأبيبنبكرأبورواه"وقدأيضأ:كثيرابنوقالهذا".حديثنا

حديثهوفيوعثادهاالبصرةزفادأحد-المريبشيربنصالحعن،وجهغيرمن،البيهقي

..فذكره،أن!عن،ثابتعن-لين

بنالله"عبد03(:)1صالرسولشمائلفياسمهوورد.المطبوعوفيالأصلفيهكذا

التهذيب.رجالمنوهو"الأنصاريعبيد

ابنإلىوعزاه03()1صالرسولشمائلفيكثيرابننحوهوذكر،الدلائلفيالبيهقيرواه

.()1252الحديثعندبهاالتعريفسيأتي:()اليمامة.الدنياأبي

."وذكر":المطبوعفي

.المطبوعمنوالمثبت،""نعمان:الأصلفي

بنأن!حديثمنالدنياأبيابنواخرجه.مندةوابننعيموأبوالطبرانيأخرجه

خارجةبنزيدقصة"وأما:)565(صالشمائلفيكثيرابنوقال،64(0)المناهل/مالك

غطي.:()سجي."صحيحةكثيرةوجوهمنمرويةفمشهورة...الموتبعدبهوكلامه
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فصل

العاهاتوذويالمرضىابراءفي

علىوقرأته،أجازنيهفيما،مشرفبنعلي:الحسنأبوأخبرنا-983

،النحاسبنمحمدأبوحدثنا:قال،الحبالاسحاقأبوحدثنا:قال،غيره

عن،البكائيزيادعن،هشامابنعن،البرقيعن،الوردابنحدثنا

وجماعة،قتادةبنعمربنوعاصم،شهابابنحدثنا،اسحاقبنمحمد

:وقاصأبيبنسعدقال:وقالوا:قال،بطولهاأحدبقضيةذكرهم

.")1(به"ارم:فيقول،لهنصللاالشهمليناولنيع!ي!اللهرسولإن

وأصيب،اندقتحتىقوسهعنيومئذ!ي!اللهرسولرمىوقد-084

فردها،وجنتهعلىوقعتحتى-النعمانابن-يعنىقتادةعينيومئذ

)2(.عينيهأحسنفكانت،لمج!يماللهرسول

)1(

)2(

فيوأصله328(.-)322صسيرتهفيإسحاقبنمحمدطريقمنالمصنفأسنده

ارم:فقالأحديومكنانته!ك!ي!النبيلي"نثل:بلفظ)2412(ومسلم،4()550البخاري

حديدة:()النصل.السهامجعبة:()الكنانة.ومعنىوزنا،نفض:)نثل(."واميأبيفداك

والسكين.والسهمالرمح

بنعمربنعاصمطريقمنالدلائلفيوالبيهقي،)328(صسيرتهفيإسحاقابنأخرجه

عنقتادةبنعمربنعاصمابنطريقمنالنبوةدلائلفينعيمأبوووصلهمرسلا.قتادة

بنعاصمطريقمن)9154(يعلىأبوايضأووصله.النعمانبنقتادةعنلبيدبنمحمود

"وصله)642(:المناهلفيالسيوطيوقال.النعمانبنقتادةعن،أبيهعنقتادةبنعمر

892-8/792المجمعفيالهيثميوذكره،قتادةجدهعنعاصمعنوالبيهقيعديابن

يعلىأبيإسنادوفي،أعرفهملممنالطبرانيإسنادوفي،يعلىوأبوالطبراني"رواه:وقال

."ضعيفوهوالحمانيالحميدعبد

فيكما-الاصمعيوروى.إسنادالهايذكرولم3255/المستدركفيالحاكمالقصةواورد

منرجلالعزيزعبدبنعمرعلىقدم:قالمعشرأبيعن-258/واللغاتالأسماءتهذيب

:فقال؟الرجلممن:فقال،النعمانبنقتادةولد

الرذ=احسنالمصطفىبكففردتعينهالخدعلىسالتالذيابنأنا
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ابن[عن])1(عياضبنويزيد،قتادةبنعمربنعاصمقتادةقصةوروى

.قتادةبنعمر

.أ()92/29(قتادعنالخدرقيسعيدابوورواها-184

فما:قال،قردذييومفيقتادةابيوجهفيسهمأثرعلىوبصق-842

قاج)3(.ولاعليضرب

:قالأعمىأن:حنيفبنعثمانعن،النسائيوروى-843

.بصريعنلييكشفأناللهادع!الثهرسوليا

أسألكاثيإاللهم:قلثم،ركعتينصلثم،فتوضأ،"فانطلق:قال

الىبكأتوخهاني،محمديا،الرحمةنبيئ،محمدبنبيياليكوأتوخه

.فيئ"شفعهاللهئم،بصريعنيكشفأنربك

)4(.بصرهعناللهكشفوقدفرجع:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

ذرماحسنوياعينيمافياحسنأمرهالاؤلكانتكمافعادت

عنه:اللهرضيعمرفقال

أبوالابعدفعادابماءشيبالبنمنقعبانلاالمكارمتلك

.الكمالتهذيبفيعياضبنيزيدترجمةانظر،عنديمنزيادةحاصرتينبينما

المناهلفيالسيوطيوعزاه.غريبباسنادالدارقطنيإلى366/السيرةفيكثيرابنعزاه

البيهقي.إلن)642(

حديثمن2545/المغازيفيوالواقديالدلائلفيوالبيهقي،3048/الحاكمأخرجه

منهطرفوسيأتي.ربعيبنالنعمانأو،عمروويقال،الحارثواسمهالانصاريقتادةأبي

الترمذيرواهصحيح"حديث:3501/الرياضنسيمفيالخفاجيوقال)871(.برقم

أعلم.والله،الترمذيسننفيأجدهولم،"والبيهقي

)35(قرابةعلىالمدينةشرقيشمال:النقمىواديباعلىأسودجبل:قردقرد(:)ذي

الغابة،غزوةهوقردذيويوم.الاثيرةالمعالمفيشزابمحمدالفاضلأستاذناقالهكيلا/

قاحقاح(:)ولا.المنيماعلي(:ضرب)فما.بتحقيقي)016(صاليقيننورفيانظرها

الصديدية.الجراثيمبتأثيرالانسجةالتهابمنينثأإفرازوهو.القيحفيهصار:الجرح

ماجهوابن،)3578(الترمذيأيضأوأخرجه.66(0)والليلةاليومعملفيالنسائيأخرجه

وصححه=،وغيره،)628(والليلةاليومعملفيالسنيوابن،4/138وأحمد،()1385
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إلىفبعث،استسقاءأصابهالاسنةملاعبابنانوروي-844

أعطاهاثم،عليهافتفل،الارضمنحثوةبيدهفاخذ،!ماللهرسول

شفا،علىوهو،بهافأتاه،بههزىءقدأنيرى،متعجبافأخذها،رسوله

.الله!1(فشفاه،فشربها

اباهأن-)2(فويك:ويقال-فديكبنحبيبعن،العقيليوذكر-845

عينيه،في!ي!أاللهرسولفنفث،شيئابهمايبصرلافكان،عيناهابيضت

.)3(ثمانينابنوهو،الإبرةفيالخيطيدخلفرأيته،فابصر

!ماللهرسولفبصق،نحرهفيأحديومالحصينبنكلثومورمي-846

00)4(

.ء!برى،لمحيه

.(تمد)فلمانيسبناللهعبدشجةعلى847-وتفل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

خزيمةوابنالترمذيأيضاوصححه،الذهبيووافقه526(،951،)1/313الحاكم

علىدليلالحديث"وفي:)212(صالذاكرينتحفةفيالشوكانيوقال.وغيرهوالطبراني

وتعالى،سبحانهاللههوالفاعلأناعتقادمع،وجلعزاللهإلىكعيهاللهبرسولالتوسلجواز

.يكن"لمشاءوماكانشاءما،المانعالمعطيوأنه

فينعيموابو،1035/الواقديرواه)645(:المناهلفيالسيوطيقال.مرسلحديث

ولهإسلامهفيمختلف،مالكبنعامرهوالاسنة(:)ملاعبعروةحديثمنالدلائل

التجويففيمصليسائلتجفعالاستسقاء)استسقاء(:.حجرلابنالإصابةفيترجمة

)وهو.يعتقد)يرى(:.قبضةأي)حثوة(:.الوسيطالمعجممنه/يبرأيكادلا،البريتوني

.الهلاكقاربأي:شفأ(على

الإصابة.فيحبيبترجمةفيكماأيضأفريكويقال

مجمعفيالهيثميالحافظوذكره.والطبرانيشيبةأبيوابن،والبيهقي،العقيليأخرجه

."أعرفهملممنوفيهالطبرانيرواه":وقال8892/الزوائد

عروبة.أجمبإلى471/الإصمابةفيحجرابنوعزاه،243()1/مغازيهفيالواقديذكره

.الغفاريرهمأبوهو:(الحصينبن)كلثوم

"وفيه:8/892الزوائدمجمعفيالهيثميقال.أنيسبناللهعبدحديثمنالطبرانيرواه

أوله.منهأقلوهو،بالبزقشبيه:التفل)تفل(."ضعيفوهو،عمرانبنالعزيزعبد

وأالرأسفيالجراحة:)الشخة(.الصحاحمختار/النفخثم،النفثثم،التفلثم،البزق

قيح.فيهايحصللماي:تمد()فلم.الوسيطالمعجم/الجبينأوالوجه
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.بارئا!1(فأصبح،رمداوكان،خيبريومعليعينيفيوتفل-848

.فبرئت)2(خيبريومالأكوعبنسلمةبساقضربةعلىونفث-984

قتلحين،الكعبإلىالسيفاصابهاحينمعاذبنزيدرجلوفي-085

.فبرئت)3(،الاشرفابن

فبرىء،انكسرتإذالخندقيومالحكمبنعليساقوعلى-851

)4(.فرسهعننزلوما،مكانه

وو!:النبيفقال،يدعوفجعل،طالبأبيبنعليواشتكى-852

.(بعد)الوجعذلكاشتكىفما،برجلهضربهثم"عافهأو،اشفه!"اللهم

،يدهيحملفجاء،عفراءبنمعوذيدبدبىيومجهلأبووقطع-853

وهب.ابنرواه.فلصقتوألصقها،!اللهرسولعليهافبصق

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الزمد:)رمدا،.الساعديسعدبنسهلعن24()60ومسلم،037()1البخاريأخرجه

معافى.أي:)بارئأ(.الوسيطالمعجم/العينيصيبالتهابيداء

أقلوهوبالنفخشبيه:الئفث)نفث(.الأكوعبنسلمةحديثمن42()60البخاريأخرجه

.الصحاحمختار/التفلمن

:قاللكن،بأسانيدالواقديوأخرجه،عكرمةعنتفسيرهفيحميدبنعبدرواه

بنعباد:بدلهماوقالجابرحديثمنالبجهقيوأخرجه،معاذبنزيدبدلأوسبنالحارث

انظر.النضيربنيعظيماليهوديالأشرفبنكعبهو:(الأشرف)ابن.651/المناهلبشر/

بتحقيقي.(12)0صاليقيننورفيقتلهقصة

طريقمنمندةوابنالسكنوابنوالطبرانيالبغويالى2005/الإصابةفيحجرابنعزاه

هذامنإلانعرفهلا"غريب:مندةابنقال...أبيهعن،السلميالحكمبنمعاويةبنكثير

مجمعفيالهيثميوذكره،"يعرفلاحميدبنصغارالإسناد"في:حجرابنوقال."الوجه

محمدبنويعقوب،أعرفهلممنوفيهالطبراني"رواه:وقال135-6/134الزوائد

."حئانابنووثقه،الجمهورضعفه،الزهري

وقال.الذهبيووافقه2062/الحاكموصححه،وغيره)3564(الترمذيأخرجه

وهناك،موارد22()90حبانابنأيضأوصححه،"صحيححسنحديث"هذاتالترمذي

تخريجه.استوفينا
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معبدريومأضيب)1(يسافبنخبيبأنأيضا:روايتهومن-854

،!اللهرسولفرده،شقهمالحتى)29/ب(عاتقهعلىبضزبة!ي!االلهرسول

صح)2(.حتىعليهونفث

بماءفأتي،يتكلملابلالمح!بهصبيمعها،خثعممنامرأ!وأتته-855

فبرىء،بهومسهبسقيهوأمرها،إياهأعطاهاثم،يمديهوغسل،فاهفمضمض

.)3(الناسعقوليفضلعقلاوعقل،الغلام

،صدرهفمسح،جنونبهلهابابنامرأ!جاءت:عباسابنوعن-856

.)4(فشفي،الاسودالجزومثلجوفهمنفخزج،7ثعةفثغ

عليهفمسح،طفلوهوحاطببنمحمدذراععلىالقدروانكفأت-857

.()لحينهفبرىءفيهوتفل،لهودعا

السيفعلىالقبضتمنعهسلعةالجعفيئشرحبيلكففيوكانت-858

يبقولم،رفعهاحتىبكفهيطحنهازالفما،!ي!اللنبيفشكاها،الدابةوعنان

اثو)6(0لها

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

."إساف":نسخةفي

المعجم/والعنقالروكببينما()العاتق.)655(المناهلعنه/والبيهقي،إسحاقابنرواه

الضربة.هذهمنبرىء:()صح.الوسيط

.)656(المناهل/جندبأمعنالمصنففيشيبةابيابنرواه

92/الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره.وغيره(1)9برقموالدارمي،1/425أحمدأخرجه

وضغفه،والعجليمعينابنوثقه،السبخيفرقدوفيه،والطبرانيأحمد"رواه:وقال

الكلبولد:)الجرو(النهاية/الواحدةالمرة:والثعة.القيء:الثغثغة()فثغ.غيرهما"

.(الصحاح)مختاروالسباع

المجلل،بنتجميلام:أمهعنحاطببنمحمدحديثمنوغيره3184/أحمدأخرجه

فيالنسائيعندالقصةوأصل.تخريجهاستوفيناوهناكموارد)1415(حبانابنوصححه

حديثمنوغيره3184/وأحمد،(2401،2501،2601،)187والليلةاليومعمل

أحمد"رواه:الهيثميوقال،موارد)1416(حبانابنوصححه،حاطببنمحمد

وسقطت.انقلبت:()انكفأت."الصحيحرجالأحمدورجالوالطبراني

=،ابيهعن،الرحمنعبدجدهعن،شرحبيلبنعقبةبنمحمدحديثمنالطبرانيرواه
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وكانت،يديهبينمنفناولها،يأكلوهو،طعاماجاريةوسألته-985

ولم،فيهفيمافناولها،فيكفيالذيمنأريدإنما:فقالت،الحياءقليلة

فيمنعه.شيئايسأليكن

أشذبالمدين!امرأةتكنلمماالحياءمنعليهاالقيجوفهافياستمرفلما

منها)1(.حياء

فصل

أع!رر]دعائهاجابةفي

وعليهملهمدعابمالجماعة!مالنبيدعوةوإجابةجداواسعبابوهذا

.ضرورةمعلولم،الجملةعلىمتواتر

أدركتلرجلدعاإذا!يماللهرسولكان:حذيفةحديثفيجاءوقد-086

.)2(ولدهوولدولدهالدعوة

بنحاتم:القاسمابوحدثنا،عليهبقراءتيالعتابيئمحمدابوحدثنا-861

حدثنا،المزوزيأبوزيدحدثنا،القابسيأبوالحسنحدثنا،محمد

الأسود،أبيبناللهعبدحدثنا،إسماعيلبنمحمدحدثنا،يوسفبنمحمد

:قال،عنه]اللهأرضيأنسعن،قتادةعن،شعبةحدثنا،حرميئحدثنا

)1(

)2(

اعرفهم،لمفوقهومنومخلد،الطبراني"رواه:8/892الزوائدمجمعفيالهيثميوقال

باليدغمزتإذاواللحمالجلدبينتظهرغدةهي:)ال!لعة(."الصحيحرجالرجالهوبقية

)يطحنها(:.الوسيطالمعجمبه/تمسكالذياللجامسير:(الدابة)عنان.النهاية/تحركت

يعالجها.

"وإسناده9:21/الزوائدمجمعفيالهيثميقال.أمامةأبيحديثمنالطبرانيرواه

".ضعيف

"رواه:وقال8/368الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره،386-5385/أحمدأخرجه

."اعرفهولم،حذيفةعن،لحذيفةابنعن،أحمد
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مالهأكثر!اللهم":قال.لهاللهادع،أنس!خادمك!اللهرسوليا:أفيقالت

.(")1اتيتهفيمالهوبارك،وولده

ولديوإنلكثير؛ماليإن!فوالله:أنسقال:عكرمةروايةومن-862

.المـة)2(نحوعلىاليومليعاذونولديوولد

اصبت،ماالعيشرخاءمناصاباحداأعلموما:1()39/روايةوفي-863

.ولد)3(ولدولاسقطأأقوللا،ولديمنمئةهاتينبيدفيدفنتولقد

الرحمن:عبدقال،)4(بالبركةعوفبنالرحمنلعبددعاؤهومنه-864

فحفرومات،عليهاللهوفتح،ذهباتحتهاصيبأنلرجوتحجرارفعتفلو

زوجةكلوأخذت،()الايديفيهمجلتحتىبالفؤوستركتهمنالذهب

ألف.مئة:وقيل،أربعاوكن،ألفاثمانين

وثمانيننيفعلىمرضهفيطلقهالانه،احداهنصولحتبل:وقيل

وعوارفه)7(،حياتهفي)6(الفاشيةصدقاتهبعدألفأبخمسينوأوصى،ألفا

بعير،مئةسبعفيهابعير)8(مرةوتصدق،عبداثلاثينيوماأعتق:العظيمة

وبأقتابها)9(عليها،وبمابهافتصدقشيء،كلمنتحملعليهوردت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

مسلمايضأواخرجه)6344(.البخاريإسماعيلبنمحمدطريقمنالمصنفأسنده

.)2481/142(

.ليزيدونأي:اليعاذون(0(481/2431)مسلمأخرجه

الذيالولد:الشقط)سقطأ!.البيهقيإلى)661(المناهلفيالسيوطينسبهاالروايةهذه

(.)النهايةتمامهقبلامهبطنمنيسقط

من()1427ومسلم،)5155(البخاريأخرجهبالبركةعوفبنالرحمنلعبدع!ي!دعاؤه

أن!.حديث

البثر،يشبهمافيهاوظهر،وتعحرجلدهاثخنإذا،يدهمجلتيقال:الأيديفيهمجلت

الخشنة.الصلبةبالأشياءالعملمن

.المشهورةالكثيرة:الفاشية

.الإحسانوهي،عارفةجمع:عوارفه

والحمير.والبغالالإبلقوافلمنالطعامعليهجلبما:العير

البعير.سنامقدرعلىالصغيرالزحل:القتب:اقتابها
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.(1)سهاحلاأو

)2(.الخلافةفنال،البلادفيبالتمكسنلمعاويةودعا-865

دعافما،دعوتهاللهيجيبان]عنهاللهارضىوقاصأبيبنولسعد-866

له)3(.استجيبإلاأحدعلى

لهفاستجيب،جهلبابيأو،عنهاللهرضيبعمرالإسلامبعزودعا-867

عمر)4(.في

.(عمر)أسلممنذأعزهزلناما:عنهاللهرضيمسعودابنلمحال-868

،الدعاءعمرفسأله،عطشمغازيهبعضفيالناسواصاب-986

)6(.أقلعتثم،حاجتهمفسقتهم،سحابةفجاءت،فدعا

فدعا،،المطرإليهشكواثم،فسقوا،الاستسقاءفيودعا-087

فصحوا)7(.

شعرهفيلهبارك!اللهم،وجهك"أفلح:قتادةلأبيوقال-871

سنة)8(.عشرةخمسابنوكأنه،سنةسبعينابنوهوفمات،"وبشره

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

وال!زج.والقتبالزحلتحتالدابةظهروليماكل:الحلس:أحلاسها

أهلعندضعيفهذاإبراهيمبن"إسماعيل:وقال6/446الدلائلفيالبيهقيأخرجه

سعد.ابنإلى)662(المناهلفيونسبه.شواهد"الحديثلهذاأنغيربالحديثالمعرفة

ووافقه،3994/والحاكم،موارد22(1)5حبانابنوصححه،375(1)الترمذيأخرجه

الذهبي.

حبانابنوصححه،عمرابنحديثمنوغيره259/وأحمد،)3681(الترمذيأخرجه

.موارد(12)97

حديثمن)3683(الترمذيوأخرجه."غريبصحيححسنحديث"هذا:الترمذيوقال

.مسعودابنحديثمن383/والحاكم،عباسابن

.)3684(البخاريأخرجه

.)707(برقمعمرحديثتقدم

مالك.بنأنىحديثمن)798(ومسلم،(01)16البخاريأخرجه

وانظر،)842(برقممنهطرفوتقدم.الدلائلفيوالبيهقي،048()3/الحاكمأخرجه

.9931/الزوائدمجمع
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.سن)1(لهسقطتفما"فاكاللهيفضض"لا:للنابغةوقال!-872

،أخرىلهنبتتسنلهسقطتإذا،ثغراالناسأحسنفكان:روايةوفي

.هذامناكثر:وقيل،سنةومـةعشرينوعاش

")2(التأويلوعلمه،الدينفيفقهه!"اللهم:عباسلابنودعا-873

.)4(القرانوترجمان،الحبر)3(بعدفسمي

الاشيئااشترىفما،يمينهصفقةفيبالبركةجعفربناللهلعبدودعا-874

.)5(صص

لمحيه.ربح

.المال!)6(منغرائرعندهفكانت،بالبركةللمقدادودعا-875

الجعد)7(أبيبنلعزوةبمثلهودعا-876

ألفا.أربعينأربححتىأرجعفما،بالكناسة)8(

أقومكنتفلقدفقال!:،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

من،وغيره"الإصابة"فيحجروابن"الغابةأسد"فيالأثيروابن،2(01)4البزارأخرجه

وفيهالبزار"رواه:وقال8126/الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره.الجعديالنابغةحديث

النابغةترجمةالإصابةانظر.عليهمتابعلكنه:قلت".ضعيفوهوالاشدقبنيعلى

.الجعدي

مجمعفيالهيثميوذكره،عباسابنحديثمن1/266،314،328أحمداخرجه

والطبرانيأحمدرواه،"التأويل"وعلمه:قولهغيرالصحيحفي"هو:وقال9276/الزوائد

ووافقه3534/الحاكموصححه."الصحيحرجالرجالهماطريقانولاحمد...بأسانيد

والنص"الدينفيفقههاللهم":بلفظ)2477(ومسلم،()143البخاريفيوهو،ا!ذهبي

.للبخاري

العالم.:الحبر

ومبينه.مف!ره:القرانترجمان

تبايعه.اي:(يمينه)صفقة.حريثبنعمروحديثمنالدلائلفيالبيهقيرواه

فيهيوضعونحوهالخيشمنوعاءوهي،غرارةجمع:)غرائر(.الدلائلفيالبيهقيرواه

.(الوسيط)المعجمونحوهالقمح

نفشه.البارقيالجعدأبيبنعروةحديثمن)3642(البخاريأخرجه

.البلدانمعجم/بالكوفةمحلة:الكناسة
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.(فيه)1ربحالتراباشترىلوفكان:)39/ب(حديثهفيالبخاريوقال

أيضا"2(.لغرقدةهذامثلوروي-877

)3(ناقة!لهوندت-878
ردهاحتى،ريحإعصاربهافجاءهفدعا،

)4(فأسلمتهريرةأبيلأتمودعا-987

ثيابالشتاءفييلبسفكان،والقرالحزيكفىأنلعليئودعا-088

.(بزد)ولاحزيصيبهولا،الشتاءثيابالصيفوفي،الصيف

بعد)6(.جعتفما:قالت،يجيعهاألآاللهابنتهلفاطمةودعا881-

نورفسطع"لهنور!"اللهم:فقال،لقومهآيةعمروبنالطفيلوسأله-882

طرفإلىفتحول،مثلةيقولوا:أنأخاف!)7(ربيا:فقال،عينيهبين

النور)8(.ذافسمي،المظلمةالليلةفييضيءفكان،سوطه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.)3642(البخاريأخرجه

تصحيف"وهو:الحافظقال.غرقدةحديثمن-3091/الإصابةفيكما-قانعابنأخرجه

".غرقدةعنلا،عروةعنهووإنما

.وشردتنفرتأي:ناقةلهنذت

.هريرةأبيحديثمن1924()مسلمأخرجه

.البرد:)القز(."ضعيفإسناده:البوصيريوقال،عليحديثمن(1)17ماجهابنأخرجه

حصينن.بنعمرانعنالدلائلفيالبيهقيرواه

.المطبوعفييردلم،"رب"يا:قوله

البرعبدوابنالطبريورواه،سندبلا-1382/هثامابنسيرةفيكما-إسحافابنذكره

السائببنمحمدبنهثامطريقمن2/222-الإصابةهامش-علىالاستيعابفي

الكلبي.

الكلبي.ابنوراويه.منقطعإسنادوهذا

علامة.(:)اية."بثقةليس"رافضي:عساكرابنوقال،"متروك":وغيرهالدارقطنيقال

الوسيط.المعجم/والتنكيلالعقوبة:المثلة:()مثلة



لهمفدعا،قريشاستعطفتهحتى،فأقحطوامضرعلىودعا-883

ا)1(.فسقو

تبقفلم،)2(ملكه[الله]يمزقأنكتابهمرقحينكسرىعلىودعا-884

الدنيا.اقطارفيرياسةلفارسبقيتولا،باقيةله

.فأقعد)3(،أثره]اللهايقطعان،الصلاةعليهقطع،صبيعلىودعا-885

أستطيع.لا:فقال"بيمينك"كل:بشمالهيأكلراهلرجلوقال-886

فيه)4(.الىيرفعهافلم"استطعت"لا:فقال

منكلباعليهسلط!"اللهم(:لهب)أبيبنعتبةعلىودعا-887

الاسد.فأكله،")6(كلابك

فاكلها.الأسد")7(أكلك":لامرأةوقال-888

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

حيس:)أقحطوا(.مسعودابنحديثمن(04)8927/ومسلم،(1482)البخاريأخرجه

المطر.عنهم

مرسلا.المستبابنحديثمن64()البخاريأخرجه

،حاجوهوبتبوكنزلأنه،ابيهعن،غزوانبنسعيدحديثمن)707(داودأبوأخرجه

حيئ.أنيسمعتمابهتحدثفلاحديثأسأحدثك:فقال؟أمرهعنفسأله،مقعدبرجلفاذا

غلاموأنافأقبلت،إليهاصلئثم،قبلتناهذه:فقال،نخلةإلىبتبوكنزلجم!اللهرسولإن

إلىعليهاقمتفما،"أثرهاللهقطعصلاتنا"قطع:فقال،وبينهابينهمررتحتى،أسعى

وقال.الجوزيةقيموابنالإشبيليالحقوعبدالقطانابناسنادهوضعفهذا.يومي

."موضوعأنهأظن":الذهبي

وإخذشاربهاخضزفاذا.شاربهيخضزلمماالبلوغبعدماإلىيولدحينمنالصبي:()الغلام

بتحقيقي.2()12صالقيملابنالمودودتحفةانظر.باقلفهو،الطلوعفيعذاره

.الأكوعبنسلمةحديثمن2(20)1مسلمأخرجه

."عتبة"بدل""عتيبة:والصواب"لهبأبيبنلعتبةوقال":المطبوعفي

الإسناد""صحيح:وقال،أبيهعن،عقربابيبننوفلحديثمن2953/الحاكمأخرجه

بنهبهارعنعساكرابنطريقمن)النجم(سورةتفسيرفيكثيرابن5وذكرالذهبيووافقه

.(201)5برقموسيأتي.91-618/الزوائدمجمعوانظر.الأسود

إسنادوهذا.عباسابنعنصالحابيعنالكلبيطريقمنالطبقاتفيسعدابنرواه

بالكدب.متهم.الكلبيالسائببنمحمد!يه
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في]عنهاللهارضيمسعودبناللهعبدروايةمن،المشهوروحديثه-988

،والدمالفرثمعساجاهورقبتهعلىال!لاوضعواحينقريشعلىدعائه

.بدر)1(يومقتلوارأيتهمفلقد:قال،وسماهم

ويغمز،بوجههيختلجوكان،العاصأبيبنالحكمعلىودعا-098

نأإلىيختلجيزلفلمكن""كذلك:فقال،فراه،لا:أي،!النبيعند

..)2(

ثم،الأرضفلفظته،لسبعفماتجثامةبنمحلمعلىودعا-198

[و].)3(بالحجارةعليهورضموا،صذينبينفألقوه،مراتفلفظته،ووري

.الواديجانب:الصذ

ع!حاله-للنبيخزيمةفيهاشهدالتيوهي-فرسبيعرجلوجحده-298

تباركفلاكاذباكانإن!"اللهئم:وقال،الرجلعلىع!جالهالنبيبعدالفرسفرذ

رافعة.:أي،برجلهاشاصيةفأصبحتأ()49/فيها")4(له

به.يحاطأنمنأكثرالبابوهذا

)1(

)2(

)ط!(

)4(

بطنفيالولدفيهايكونالتياللفافة:)السلا(،()4917ومسلم،2(04)البخاريأخرجه

المسيمة.:الآدميةمنوهي،الحيواناتوسائرالناقة

يأ.لا(:أيع!ي!النبيعند)يغمز.ويضطربيتحرك:)يختلج(:الدلائلفيالبيهقيرواه

به.واستهزاء!لمج!النبيلكلامردا.حاجبهأوبعينهيشير

البصريالحسنحديثمن-2628/هشامابنسيرةفيكما-السيرةفيإسحاقابنأخرجه

(:بالحجارةعليه)رضموا.بهورمتقذفته(:الأرضالفظته.دفن)ووري(:مرسلا.

عليه.كؤموها

حديثمنوغيره203-7103/والنسائي،)7036(داودأبيعندالقصةهذهأصل

...فرسأابتاعك!ن!النبيأنكفالنبيأصحابمنوهوحدثهعمهأن،خزيمةبنعمارة

ثابت.بنخزيمةحديثمنالطبرانيفيوهي.حسنوإسناده

."ثقاتكلهم"رجاله:9032/المجمعفيالهيثميالحافظقال



فصا!

لهالأعيانوانقلابوبركاتهكراماتهفي

ب!شرهأولمسهفيما

.إجازة،الهرويذرأبوحدثنا،محمدبنأحمدأخبرنا-398

بنمحمد:اللهعبدأبووالقاضي،سماعاعليأبوالقاضيوحدثنا)1(

،ذرأبوحدثنا،القاضيالوليدأبوحدثناقالوا:،وغيرهماالرحمنعبد

،الفربريحدثنا:أقالوا]،الهيثموأبو،إسحاقوأبو،محمد)2(أبوحدثنا

حدثنا،زريعبنيزيدحدثناحماد])3(بنالأعلىعبدأحدثنا،البخاريحدثنا

فزعواالمدينةأهلأنعنه]اللهأرضيمالكبنأنسعن،قتادةعن،سعيد

وقال-قطافبهأو-يقطفكانطلحةلابيفرسا!ي!اللهرسولفركب،مرة

.يجارى)4(لابعدفكانبحرا"فرسك"وجدنا:قالرجعفلما،يبطأ:غيره

يملكماكانحتىفنشط،أعياقدوكان،جابرجملونخس-498

.(زمامهلأ

معه،بمخفقةخفقها،الاشجعيلجعيلبفرسذلكمثلوصنع-598

.ألفا"6(عشرباثنيبطنهامنوباع،نشاطارأسهايملكفلم،عليهاوبرك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

السند.تحويلعلىتدل-هنا-والواو.غلطوهوالواوبدون،حدثنا"":المطبوعفي

راوي،حمويهبنأحمدبناللهعبدهومحمدوأبو،المطبوعفييردلم،محمد""أبو:قوله

.(294/)16النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر،الفربريعنالصحيح

.)2867(البخاريصحيحمنزيادةحاصرتينبينما

.)7023(برقممسلمأيضأوأخرجه.)2867(البخاريطريقمنالمصنفاسنده

المشي.الضيق:وقيل،المشيالبطيء:القطوفالفرس(قطافبهأويقطف)كان

.607/الفتحيساتق/لا(يجارىالا.النهاية/الجريواسعأي)بحرا،

اللهعبدبنجابرحديثمن(901)715/المساقاةفيومسلم،)2718(البخاريأخرجه

تعب.:)اعيا(.الوسيطالمعجم/لتنشطبالمنخاسجنبهاأومؤخرهاطعن:(الدابة)نخس

=البخاريأيضأ5وروا.الاشجعي()جعيلترجمةالإصابةفيكماصحيحبسندالنسائيرواه
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يساير)1(.لاهملاجافردهعبادةبنلسعدقطوفاحماراوركب-698

بهايشهدفلم،الوليدبنخالدقلنسوةفيشعرهمنشعراتوكانت-798

النصر)2(.رزقإلاقتالا

أنها،عنها]اللهارضيبكرابيبنتأسماءعن،الصحيحوفي-898

نغسلهافنحن،يلبسهاع!اللهرسولكان:وقالت،طيالسةجبةأخرجت

بها)3(.نستشفيللمرضى

كانت:قال،المامونبنالقاسمأبيشيخهعن،عليأبوالقاضيوحدثنا

للمرضى،الماءفيهانجعلفكنا،لمجيوالنبيقصاعمنقصعةعندنا

بها.فيستشفون

ليكسرهعنهاللهرضيعثمانيدمنالقضيبالغفاريجهجاهوأخذ-998

قبلومات،فقطعها،الاكلةفيهافأخذته،بهالناسفصاح،ركبتهعلى

)4(.الحول

)1(

)2(

)3(

)4(

كثيرصلابنالرسولشمائلفيكماخيثمةأبيبنبكروأبوالدلائلفيوالبيهقيالتاريخفي

بالبركة.لهادعا:عليها()بزك.بالذزةضربهاأي:بمخفقة()خفقها.)312(

تقدم)قطوفا(.طلحةأبيبناللهعبدبنإسحاقحديثمنالطبقاتفيسعدابنرواه

سرعة.فيحسنأسيرايسيرأي:)هملاجأ(.)398(برقمالمتقدمالحديثعندسرحها

الكبيرفيوالطبراني،1/588الغابةأسدفيالأليروابن،)7183(يعلىأبوأخرجه

وذكره."منقي":الذهبيوقال.الوليدبنخالدحديثمن3992/والحاكم،038()4

ورجالهما،بنحوهيعلىوأيوالطبراني"رواه:وقال9/934الزوائدمجمعفيالهيثمي

وقال.لا"امخالدمنسمعأدريفلاالصحابةمنجماعةمنسمعوجعفر.الصحيحرجال

".صحيحبسنديعلىأبو"رواه)4404(-:العاليةالمطالبحاشيةفي-كماالبوصيري

.()1326برقموسيأتي

باضافة(طيالسة)جتة.بها""يستشفى:مسلموصحيحالمطبوعوفي.2(0)96مسلمأخرجه

واالكتفعلىيلبسالأوشحةمنضربوهو،طيلسانجمعوالطيالسة،طيالسةإلىخئه

الوسيط.المعجم/والخياطةالتفصيلعنخال،بالبدنيحيط

عمر.ابنحديثمن-255-1254/الإصابةفيكما-وغيرهالسكنابنرواه

الأعضاءيصيبدابر)الآكلة(:.عجينالنبيعصاهو)القضيب(:)6333(.برقموسيأتي

فتتاكل.
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بعد)1(.نزفتفماقباءبـرفيوضوئهفضلمن-وسكب009

أعذب)49/ب(بالمدينةيكنفلم،أنسدارفيكانتبـرفيوبزق-109

منها)2(.

ملح،وماؤه،بيساناسمه:لهفقيل،عنهفسأل،ماءعلىومر-209

.فطابطيب")3(وماؤهنعمانهو"بل:فقال

.()المسكمنأطيبفصار)4(،فيهفمج،زمزمماءمنبدلووأتي-309

عطشا،يبكيانوكانا،فمصاهلسانهوالحسينالحسنوأعطى-409

فسكتا)6(.

ألا!النبيئفأمرهاسمنامج!ي!للنبيفيهاتهديعكةمالكلأموكان-509

يسألونهابنوهافيأتيها،سمنامملوء!هيفإذا،إليهادفعهاثم،تعصرها

أدمهاتقيمفكانت،سمنافيهافتجد.إليهافتعمدشيءعندهموليس،الادم

)7(؟صص

عصرلها.حتى

.)8(الليلإلىريقهفيجزئهمالمراضعالصبيانأفواهفييتفلوكان-09آ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

اليوموهيالمنورةالمدينةقبليقريةكانت:)قباء(.أنسحديثمنالدلائلفيالبيهقيرواه

ماؤها.ينقصلم:(نزفت)ما.أحيائهامن

السائغ.:العذبمنها()اعذب.()666المناهلأنس/عننعيمأبوأخرجه

معجمفيوياقوت،اللهعبيدبنطلحةترجمةفي221-2022/الإصابةفيحجرابنذكره

ايضا.الغابةغزوةوهى.قردذيغزوةفيذلكمج!ع!وقال.()بيساندترجمتهعندالبلدان

.""فصارت:المطبوعفي

فيهوليس،حجربنوائلحديثمن،وغيره4315/وأحمد،)965(ماجهابناخرجه

برقموسيأتي"...منقطع"إسناده:الزجاجةمصباحفيالبوصيريوقال"زمزمماء"من

تفل.)مج(:)349(.

:181-9018/الزوائدمجمعفيالهيثميقال.هريرةأبيحديثمنالطبرانيرواه

."ثقاتورجاله"

للسمن.صغيروعاء()عكة.اللهعبدبنجابرحديثمن0228()مسلمأخرجه

قلت-:قالتأمهاعن،عليلةحديثمنالدلائلفيوالبيهقي)7162(،يعلىأبوأخرجه
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حين]عنهالله[رضيلسلمانوغرسهلمسهفيمايدهبركة:ذلكومن-709

وعلى،وتطعمتعلقكلها،لهميغرسهاودئةمـةثلاثعلىمواليهكاتبه

غرسهاواحدةإلابيدهلهوغرسهاالسلامعليهفقام،ذهبمنأوقيةأربعين

.فأخذت،وردها!النبيفقلعها،الواحدةتلكإلاكلهافأخذت،غيره

فقلعها،الواحدةإلاعامهمنالنخلفأطعم:البزاركتابوفي

عامها.منفأطعمتوغرسهاع!ماللهرسول

منهافوزن،لسانهعلىأدارهاأنبعدذهبمنالذجاجةبيضةمثلوأعطاه

.)1(أعطاهممامثلعندهوبقي،أوقئةأربعينلمواليه

سويقمنشربة!اللهرسولسقاني:عقيلبنحنشحديثوفي-809

إذاوريها،جعتإذاشبعهاأجدبرحتفما،اخرهاوشربتأولهاشرب

)2(.ظمئتإذاوبردها،عطشت

-مطيرةمظلمةليلةفيالعشاءمعهوصلى-النعمانبنقتادةوأعطى-909

)1(

)2(

عاشوراء؟صوميذكرك!يواللهرسولسمعتأنهارزينةأمكحدثتك،رزينةبنتاللهلأمة

ويقولأفواههنفيفيتفلفاطمةابنتهورضعاءبرضعائهيدعوحتىيعطمهوكان.نعم:قالت

:وقال3/186الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره".الليلإلىترضعنهن"لا:للأمهات

أقلوهو،بالبزقشبيه:التفل)تفل(.."..ترجمهنمنأجدلمفوقهاومن"وعليلة

.الصحاحمختارمنه/

سلمانحديثمن،وغيره)6506(الكبيرفيوالطبراني،444-5441/أحمدأخرجه

فيوالطبراني،أحمدكله"رواه:وقال9336/الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره.الفارسي

الصحيح،رجالرجالهاوالطبرانيأحمدعندالأولىالروايةوإسناد،بأسانيدبنحوهالكبير

7/218.الظمآنمواردوانظرالبزار".ورواهبالسماعصرحوقدإسحاقبنمحمدغير

صارأذاهفاذا،منخمااليهيؤديهمالعلىعبدهالرجليكاتبأن:الكتابة)كاتبه(

درهما!المعجملأربعيناسم)أوقية(:.الصغيرةالنخلةهي)ودثة(،حرا/النهاية

وأدركت.نبتتأي:كلها()أخذت.غرسهابعدتنبت:()تعلق.الإسلاميالاقتصادي

ترجمة/الإصابةمخرمةبنالمسورعنعقبةبنموسىطريقمنالدلائلفيقاسمرواه

فيلانسياقهبذلكسمي.والشعيرالحنطةمدقوقمنيتخذطعام:)سويق(.عقيلبنحنش

الوسيط.المعجم/الحلق
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خلفكومنعشرايديكبينمنلكسيضيءفانه،به"انطلق:وقال،عرجونا

."الشيطانفانه،يخرجحتىفاضربهسوادافسنرىبيتكدخلتفاذا،عشرا

)59/أ(فضربهالسوادووجد،بيتهدخلحتىالعرجونلهفأضاءفانطلق

.)1(

.حرجحتى

انكسرحينبه""اضرب:وقال،حطبجذللعكاشةدفعه؟ومنها-019

شديد،أبيض،القامةطويل،صارماسيفايدهفيفعاد،بدريومسيفه

قتالفياستشهدأنالىالمواقفبهيشهدعندهيزللمثم،بهفقاتل،المتن

.)2(الردةأهل

.العونيسمىالسيفهذاوكان

عسيب-سيفهذهب-وقدأحديومجحشبناللهلعبدودفعه-119

سيفا"3(.يدهفيفرجع،نخل

مأشاةكقصة،الكثير)4(باللبنالحوائلالشياهدرورفيبركته:ومنه-219

.(معبد)

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)674(.المناهلفيالسيوطيإسنادهوصحح.قتادةأبيحديثمن365/أحمدأخرجه

أيضأورواه."الصحيحرجال...احمدورجال":9931/الزوائدمجمعفيالهيثميوقال

منهو:العذق-و.التمريحملما:()العرجون.المطركثيرة:()مطيرة.والطبرانيالبزار

شخصأ.أي:)سوادام.العنبمنكالعنقودالنخل

حطب()جذل)675(.المناهلمح!حني/بنعكاشةحديثمنالدلائلفيالبيهقياخرجه

النهاية.جذلأ/العوديجعلوقد،يقطعالشجرةأصل:الجذل

)عسيب.)676(المناهل/أشياخهعنالرحمنعبدبنسعيدعنالدلائلفيالبيهقياخرجه

:والخوص.الوسيطخوصها/المعجميكشطالمستقيمةالنخلجريدة:العسيبنخل(

.الاوراق

والحوائل:.فيهالبنلاكانتانبعدباللبنضروعهاامتلاءاي:باللبنالحوائلالشياهدرور

مطلقا.تحمللمالتيوهي،حائلىجمع

ورجالهالطبراني"رواه:وقالمعبدأمحديثمن8/313الزوائدمجمعفيالهيثميذكره

معبدأمحديثوتقدم.ثقة"وكلاهما،وابيهحبيشبنهشامبنحزامغيرالصحيحرجال

378(.،95،126،)94برقم
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)1(?
.لوربنمعاوية-واعنز139

.أنس)2(وشاة-419

.وشارفها)3(،مزضعته:حليمةوغنم-519

فحل.عليهاينزلموكانت،مسعود)4(بناللهعبدوشاة-169

.(المقداد)وشاة-179

فلما،فيهودعا،أوكأهأنبعدماءسقاءأصحابهتزويدهذلكومن-189

رواية-منفمهفيوزبدةطيبلبنبهفاذا،فحلوهنزلواالصلاةحضرتهم

)6(.سلمةبنحماد

ثمانين،ابنوهوفمات،سعد)7(وبركبنعميررأسعلىومسح-919

.شابفما

بنالسائب:منهم،واحدغيرعنالقصصهذهمثلوروي-029،219

)8(50)9(
.ومدلوك،يزيد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.)139(المناهل/اللهعبدبنالجعدعنشاهينوابنسعدابنرواه

خرجه.منيذكرهولم)967(المناهلفيالسيوطيأوردهأنسشاةحديث

الناقة)الشارف(:)1116(.برقموسيأتيم()164برقمالسعديةحليمةحديثتقدم

النهاية./المسنة

وهو.مسعودابنحديثمنالمعبودمنحة)2456(والطيالسي،1/937أحمدأخرجه

)8594(.يعلىأبيمسندفيتخريجهتمامانظر.حسنحديث

عمرو.بنالمقدادحديثمن2(0)55مسلمأخرجه

)683(.المناهلمرسلأ/الجعدأبيبنسالمعنسعدابنرواه

)684(:الصفامناهلفياسمهووردسعد".بن"عمير:والمطبوعالأصلفيهكذا

بكاربنوالزبيرالطبقاتفيسعدابنرواهالحديثوهذا.الصوابوهو،سعد"بن"عبادة

.عبادةأبيعثمانبنسعدوترجمة،الزرقيعبادةترجمةالإصابةانظر.المدينةأخبارفي

)2345(.مسلمصحيحفيونحوه.يزيدبنالسائبحديثمن354(0)البخاريأخرجه

."أعرفهملممن"فيه:9904/المجمعفيالهيثميوقال.مدلوكحديثمنالطبرانيرواه

الدلائل.فيالبجهقيإلى)686(المناهلفيالسيوطيونسبه
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لان،نسائهطيبيغلبطي!بفرقدبنلعتبةيوجدوكان-229

)1(.وظهرهبطنهعلىبيدهمسحغ!ي!اللهرسول

ودعا،حنينيومجرحوكان،عمروبنعائذوجهعنالدموسلت-239

.)2(الفرسغر!كغزةلهفكانت،له

أوهو]فهلك،لهودعا،الجذاميزيدبنقيسرأسعلىومسح-249

منعليهيدهمرتوماغ!!جمرالنبيكفوموضع،أبيضورأسه،سنةمئةابن

.الأغر)3(يدعىفكان،أسودشعره

)4(.الجهنيثعلبةبنلعمروالحكايةهذهمثلوروي-259

.(نور)وجههعلىزالفما،اخروجهومسح-269

فيينظركانحتىبريقلوجههفكان،ملحانبنقتادةوجهومسح-279

)6(.المرآةفيينظركماوجهه

حنظلةفكان،عليهوبرك،حذيمبنحنظلةرأسعلىيدهووضع-289

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

فيالهيثميوذكره.فرقدبنعتبةحديثمنوالأوسطالكبيرفيوالطبرانيالبيهقيرواه

ورجال...بنحوهوالكبيرالاوسطفيالطبرانيرواه":وقال283-8282/الزوائدمجمع

.أعرفها"لمفانيعاصمأمغيرالصحيحرجالالأوسط

من"وفيه:9124/الزوائدمجمعفيالهيثميقال.عمروبنعائذحديثمنالطبرانيرواه

وفي.وجههافييكونالذيالبياض:(الفرس)غزة.مسحه(:الدم)سلت."أعرفهملم

تصحيف.وهو."جرح":بدل""خرح:المطبوع

.3237/الإصابةفيكماوغيرهمامندةوابنالسكنابنأخرجه

:وقال9504/الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره.الدلائلفيوالبيهقيالطبرانيأخرجه

."ثقاتنعيبمأبيإلىورجالهالطبرانيرواه"

مسح!يخ!اللهرسولأنالسعديوجزةأبيعنسعد"ابن:)196(المناهلفيالسيوطيقال

.بيضاء"غرةلهفصارتالحارثبنسوادبنخزيمةوجهعلى

الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره،شاهينوابنوالبيهقي،92-5/28أحمدأخرجه

."الصحيحرجالورجالهأحمد"رواه:وقال9931/
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علىفيوضع،ضرعها)59/ب(ورمقدوالشاة،وجههورمقدبالرجليؤتى

.)1(الورمفيذهب!والنبيئكفموضع

كانيعرففما،ماءمننضحةسلمةأمبنتزينبوجهفيونضح-929

بها)2(.ماالجمالمنامرأةوجهفي

وعلى.شعرهواستوىفبرىء)3(،عاهةبهصبيراسعلىومسح-039

.فبرؤوا،والمجانينالمرضى[و]الصبيانمنواحدغير

])4(.قبالةبنالمهلبخبرفيروي-[ومثله319

فيها،مبئعينمن،بماءينضحهاأنفأمره،ادرةبهرجلوأتاه-329

.()فبرىء،ففعل

صدرهفيفصك،مسبهبأحد!ي!النبيئيؤتلم:طاووسوعن-339

ذهب)6(.إلا

.الجنون:والصحن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

مجمعفيالهيثميوذكره،حذيمبنحنظلةحديثمنوالبيهقي،5/68أحمدأخرجه

حديثفيوأحمد،بنحوهوالكبير،الأوسطفيالطبراني"رواه:وقال9/804الزوائد

بالبركة.لهدعا:(عليه)تزك."ثقاتأحمدورجال،طويل

9/925الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره.سلمةأمبنتزينبحديثمنالطبرانيرواه

الاستيعابفيالبرعبدابنأيضأوذكره،أعرفها"لمعطافوأم،الطبراني"رواه:وقال

رلش.)نضح(ة

.)596(المناهل/الوازععننعيمأبورواه

الاسمهذافيأنظنيعلىويغلب.3/147الرياضنسيممنزيادةحاصرتينبينما

رجال)منقنافةبنهلب"وروي:3471/الشفاشرحفيالقاريعليملا:قال.تحريفا

عديبنيزيدبنالمهلبهو:الطبريوقال.قصتانولعلهما،الصوابوهو:قيل(التهذيب

،شعرهفنبت،رأسهعلىفمسح،أقرعوهوع!يواللهرسولعلىوفد.الطائيقنافةابن

."المهلبفسمي

تفل.:فيها()مج.الخصيةفينفخة:()الأدرة.النهايةفيالأثيرابنأورده

.ضرب:)صذ(.يخرجهولم()339المناهلفيالسيوطيذكره.مرسلحديث
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)1(.المسكريحمنهاففاح،فيهاصبثم،بئرمندلوفي-ومبئ349

،الكفاروجوهفيبهاورمى،حنينيومترابمنقبضةوأخذ-359

.)2(أعينهمعنالقذىيمسحونفانصرفوا"الوجوه"شاهت:وقال

ثوبه،ببسطفأمره،النسيانعنه]اللهارضيهريرةأبوإليهوشكا-369

بعد)3(.شيئانسيفما،ففعل،بضمهأمرهثم،فيهبيدهوغرف

كثير.هنهافيعنهيروىوما

يثبتلاأنهلهذكروكان،لهودعا،اللهعبدبنجريرصدروضرب-379

وأثبتهم)4(.العربأفرسمنفصار،الخيلعلى

صغير،وهوالخطاببنزيدبنالرحمنعبدرأس]اعلىومسح-389

وتماما.طولا،()الرجالففرع،بالبركةلهودعا،دميماوكان

فصل

])6(الغيوبمنعليهاطلعماافي

البابهذافيوالاحاديث.يكونوماالغيوبمنعليهأطلعماذلكومن

)7(.غمرهينزفولا،قعرهيدركلابحو

إليناالواصل،القطععلىالمعلومةمعجزاتهجملةمنالمعجزةوهذه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

تفل.:()مبئ.(9)30برقمتقدم

النهاية/قبحتأي(:الوجوه)شاهت.الاكوعبنسلمةحديثمن()1777مسلمأخرجه

الوسيط.المعجم/العينفييقعالذيوهو،المدققالتراب:()القذى

.هريرةأبيحديثمن(42)29ومسلم،(11)9البخاريأخرجه

نفسه.جريرحديثمن(2135/)475ومسلم،3()360البخارياخرجه

بنالزبيرإلى)307(المناهلفيالسيوطيوعزاه،3346/الغابةأسدفيالأثيرابنذكره

وعلاهم.طالهم:(الرجال)فرع.النهاية/والقبحالقصر:الذمامة)دميما(.بكار

.عنديمنحاصرتينبينما

.ماؤهيفنىلا:(غمرهينزفالا
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الغيب.علىالاطلاععلىمعانيهاواتفاق،رواتهالكثرة،التواترعلىخبرها

علىوقرأته،إجازةالفهريالوليدبنمحمد:بكرأبوالإمامحدثنا-939

حدثنا،الهاشميعمرأبوحدثنا،التستريعليأبوحدثنا:بكرأبوقال.غيره

عن،جريرحدثنا،شيبةأبيبنعثمانحدثنا،داودأبوحدثنا،القؤلؤي

مقاما،!اللهرسولفيناقام:قال،حذيفةعن،وائلأبيعن،الأعمش

منحفظه،حذثهإلاالساعةقيامإلىذلكمقامهفييكونشيئاتركفما

الشيءمنهليكونوإنه،هؤلاءأصحابيعلمهقد،نسيهمنونسيه،حفظه

.)1(عرفهرآهإذاثم،عنهغابإذاالرجلوجهالرجليذكركمافأذكرهفأعرفه

والله!أ()69/؟تناسوهأمأصحابيأنسي،أدريما:حذيفةقالثم-049

مئةثلاثمعهمنيبلغالدنياتنقضيأنإلىفتنةقائدمن!اللهرسولتركما

.)2(وقبيلته،أبيهواسم،باسمهلناسماهقدإلافصاعدا

فيجناحيهطائريحزكوما!اللهرسولتركنالقد:ذرأبووقال-419

علما"3(.منهذكرناإلا،السماء

وعدهممما!أصحابهبهأعلمماوالأئمةالصحيحأهلخرجوقد-429

)4(.أعدائهعلىالطهورمنبه

.(مكة)وفتح-439

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ومسلم،)4066(البخاريأيضأوأخرجه،)0424(داودأبيطريقمنالمصنفأسنده

.)1928/23(

غيرفيهتكفموقد:المنذريقال.فروخبناللهعبدإسنادهوفي،)4243(داودأبواخرجه

واحد.

حبانابنوصححه.وغيره()1647والطبراني،()147والبزار،5153/أحمدأخرجه

يعلىأبيعندالدرداءأبيعن:البابوفي.)607(المناهلفيوالسيوطي،موارد)71(

صحيح.باسناد(015)9

يسيرحتى...الامرهذاالله"وليتمن:وفيه،خبابحديثمن)3852(البخاريأخرجه

."الراكب

الحكم.بنومروانمخرمةبنالم!ورحديثمن2732(،2731)البخاريأخرجه



.()1المقدسوبيت-449

.)2(والعراق،والشام،واليمن-459

تخافلا،مكةإلىالحيرةمنالمرأةتظعنحتى،الأمنوظهور-469

.3(اللهلمإلا

.ستغزى)4(المدينةوأن-479

.()يومهغدفيعلييديعلىخيبروتفتح-489

.)6(زهرتهامنويؤتون،الدنيامنأمتهعلىاللهيفتحوما-949

.وقيصر)7(كسرىكنوزوقسمتهم-059

.)8(والأهواءوالاختلافالفتونمنبينهميحدثوما-159

)9(.قبلهممنسبيلوسلوك-529

(1واحدلإ.منهاالناجية،فرقةوسبعينثلاثعلىوافتراقهم-539

مالك.بنعوفحديثمن)3176(البخارياخرجه(1)

طرفوسياتي،زهيرأبيبنسفيانحديثمن()1388ومسلم،()1875البخاريأخرجه)2(

)9015(.برقممنه

(:)الحيرة.ترتحل:)تظعن(.الطائيحاتمبنعديحديثمن)5935(البخارياخرجه)3(

قدواظنها:الأثيرةالمعالمفيقال.الوليدبنخالدفتحهاوالكوفةالنجفبينالعراقفيبلد

.هريرةأبيحديثمن()9138ومسلم،(1874)البخارياخرجه(4)

عنأخرىطرقوله.سعدبنسهلحديثمن24()60ومسلم،037()1البخاريأخرجه)5(

الصحابة.منعدد

.سعيدالخدريأبيحديثمن(01)52ومسلم،(1)465البخاريأخرجه)6(

(0231)والبخاري،سمرةبنجابرحديثمن2(19)9ومسلم،31(12)البخاريأخرجه)7(

.هريرةابيحديثمن)1892(ومسلم

فيه.فانظرها3(/1.)الأصولجامعفيالأثيرابنالستةالكتبفيالبابأحاديثجمع)8(

.الخدريسعيدأبيحديثمن)9266(ومسلم،)3456(البخاريأخرجه()9

-،993(1)ماجهوابن،2(046)والترمذي،(54)69داودوأبو،2332/احمدأخرجه(01)
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.)1(أنماطلهمستكونوأنها-549

يديهبينوتوضع،أخرىفيويروح،حلةفيأحدهمويغدو-559

الكعبة.تستركمابيوتهمويسترون،أخرىوترفعصحفة

.يومئذ")2(منكمخيراليوم"وأنتم:الحديثآخرقال!ثم

بأسهماللهردوالرومفارسبناتوخدمتهمالمطيطاءمشوااذاوأنهم-569

.)3(خيارهمعلىشرارهموسقط،بينهم

.الئزك)4(وقتالهم-579

.والزوم،(والخزر)-589

وذهاب،بعدهفارسولاكسرىلاحتىوفارسكسرىوذهاب-959

)6(.بعدهقيصرلاحتىقيصر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

والحاكم،موارد()1834حبانابنوصححه.هريرةأبيحديثمن195()0يعلىوأبو

هذاوروي".صحيححسنحديث"هذا:الترمذيوقال،الذهبيووافقه،1/128

32-7.33/يعلئابيمسندانظرايضأ.الصحابةمنعددعنالحديث

)الانماط(:.اللهعبدبنجابرحديثمن)83.2(ومسلم،3(آ)31البخاريأخرجه

النهاية.نمط/واحدها،رقيقخمللهالبسطمنضرل!

"هذا:الترمذىوقال.يسئملمراواسنادهوفي،عليحديثمن)2476(الترمذيأخرجه

طيهامنتحلجديدةوهيالاحلةتكونولا.ورداءإزار،ثوبان:)حثة(.حسن"حديث

.الطعامانيةمنإناء:()صحفة.فتلبس

لحسنهورمز"...غريبحديث"هذا:وقال.عمرابنحديثمن2261()الترمذيأخرجه

القديرفيضفيكماهريرةأبيعنالطبرانيورواه،)867(الصغيرالجامعفيالسيوطي

فيتبخترواأيالمطيطاء(:أمتيمثت)إذاحسن"."وإسناده:الهيثميقال.1/445

.واستكباراعجبأمشيتهم

منجيل:()الترك.هريرةأبيحديثمن65()1292/ومسلم،)2892(البخاريأخرجه

."الترك":بدل"الفرس":المطبوعوفي.الوسيطالمعجم/المغول

إلىنقله،الخزريهودتاريخوانظر.التركمنطائفة)الخزر(:)0935(.البخاريانظر

.حساندار.زكارسهيلالدكتورلهوقدمالعربية

=)3121(والبخاري،هريرةأبيحديثمن)1892(ومسلم،312(0)البخاريأخرجه
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.(الدهر)1آخر|لىقرونذاتالرومأنوذكر-069

.)2(الناسمنفالأمثلالأمثلوبذهاب-619

.)3(والهرج،الفتنوظهور،العلموقبض،الزمانوتقارب-629

.")4(اقتربقدشرمنللعرب"ويل:وقال-639

أمتهملكوسيبلغ،ومغاربهامشارقهافأريالارضلهزويتوانه-649

.(منها)لهزويما

أقصىالهندأرضبينماوالمغاربالمشارقفيامتدت،كانفكذلك

تملكهلمماوذلك،وراء5عمارةلاحيث)69/ب()6(طنجةبحرإلىالمشرق

ذلك.مثلالشمالفيولاالجنوبفيتمتدولم،الامممنامة

تقومحتىالحقعلىظاهرينالغربأهليزال"لا:وقوله-659

بالسقيالمختصونلانهم،العربأنهمالىالمدينيابنذهب-")7(الساعة

المغربوردوقد،المغربأهلأنهمإلىيذهب5وغير-الدلووهي-بالغرب

.بمعناهالحديثفيكذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.()5832الصغيرالجامعوانظر،سمرةبنجابرحديثمن192()9ومسلم

ثم،نطحتاناونطحة"فارس:مرفوعامحيرينربناللهعبدعنأسامةأبيبنالحارثاخرج

السيوطيذكره...قرنخلفهقرنهلككلما،القرونذاتوالروم،ابداهذابعدفارسلا

المسلمينتقاتلفارسانيريد:المناويقال:لضعفهورمز،)5832(الصغيرالجامعفي

...ويزولملكهايبطلثممرتينأومرة

الأسلمي.مزداسحديثمن6(443)البخاريأخرجه

وفيه:.هريرهابيحديثمن11()157/العلمفيومسلم،)3601(البخاريأخرجه

."القتل":قال؟الهرجوما

جحش.بنتزينبحديثمن0288()ومسلم،)3346(البخاريأخرجه

جمعت.:()زويت.661()برقمتقدموقد،)9288(مسلمأخرجه

شماليتقع،جميلةساحليةمدينة:وطنجة،المتوسطالابيضالبحرأي:طنجةبحر

المغربية.المملكة

غالبينايمعاونينأي:)ظاهرين(.وفاصابيبنسعدحديثمن()2591مسلمأخرجه

.6693/القديرفيضفيالمناويقاله/الدينلأعداءقاهرينأو
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أمتيمنطائفةتزاللا":أمامةأبيروايةمن،اخرحديثوفي-669

."كذلكوهماللهأمريأتيهمحتى،لعدوهمقاهرين،الحقعلىظاهرين

.")1(المقدسببيت":قال؟همواين!النهرسوليا:قيلى

)2(.أميةبنيبملكوأخبر-679

.)3(ووصا،معاويةوولاية-689+

دولا)4(.اللهمالأميةبنيواتخاذ-969

.(السود)بالراياتالعباسولدوخروج-079

ملكوا)6(.ماأضعافوملكهم-719

.)7(المهديوخروج-729

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

خطعنوجادة926(/)5/اللهعبد"رواه:وقال7/288الزوائدمجمعفيالهيثميذكره

."ثقاتورجاله،والطبراني،أبيه

)732(.المناهل/هريرةأبيعنوالبيهقيئ،عليبنالحسنعنوالترمذىالحاكمرواه

اميةابيحديثمن4101/احمدواخرجه،معاويةحديثمن)0738(يعلىأبواخرجه

بعدالإداوةأخذمعاويةانيحدثجديسمعت:قال،سعيدبنيحيىبنعمرو

:فقال،مرتينأو،مرةإليهرأسهرفع-!اللهرسوليوضىءهوفبينا،هريرةابي

الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره...واعدلوجلعزاللهفاتقامراوليتإن!معاويةيا

عنيعلىأبوورواه،الصحيحرجالورجاله،مرسلوهوأحمد"رواه:وقال،5186/

."...الطبرانيورواه،الصحيحرجالورجاله،فوصلهمعاويةعن،سعيد

عن:البابوفي.البوصيريإسنادهوصحح.هريرةأبيحديثمن)6523(يعلىأبوأخرجه

حقه.فييصرفوهولمبهاستأثروا:أيدولا(اللهمال)اتخذوا.وغيرهماذروابيالخدري

.(4)840ماجهابنوانظر.)735(المناهلطردتى/منوغيرهماوالبيهقياحمدأخرجه

:5/187المجمعفيالهيثميقال.مالكبنأن!حديثمنالأوسطفيالطبرانيرواه

/المناهلبكرةأبيعنالضعفاءفيالعقيليورواهلما.ضعيفوهويون!بنبكر"وفيه

.)736(

منعددصححهوقد)737(.المناهلجدا/كثيرةطردتىمنوغيرهمالسننأصحابرواه

ضعيفةكلهاالمهدي"أحاديث)278(:صالمطالبأسنىفيالحوتقاللكن.العلماء

-الأصولجامعوانظر".مؤلفاتفيجمعهابمنيغترولا،عليهيعتمدمامنهاليس
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.)1(وتشريدهموتقتيلهمبيتهأهلينالوما-739

منلحيتهأي،هذهمنهذهيخضمبالذيأشقاهاوأن،عليوقتل-749

.)2(رأسه

فكان)4(،الناروأعداؤه،الجنةأولياؤهيدخل،النار)3(قسيموأنه-759

)7(الروافضمنإليهينسبممنوطائفة،والناصبة)6(()الخوارجعاداهفيمن

.كفروه

.")8(المصحففييقراوهوعثمان"يقتل:وقال-769

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.29(45-249)1رقمالصغيرالجامع،-318(313)7/الزوائدمجمع،033332-/01

الذهبيوقال"...صحيححديث"هذا:وقالالخدريحديثمن4487/الحاكمأخرجه

."إليهالسنديصحلمثم؟متروكوإسماعيلكيف!والله،"لا:متعقبا

."حسن"وإسناده:9137/الزوائدمجمعفيالهيثميوقال.عليحديثمنالطبرانيرواه

مجمعفيكماسمرةبنوجابرالروميوصهيبياسربنعمارأيضاالحديثهذاوروى

يأ:الحيته(.يلطخ:)يخضب(.الناسأشقىاي:)أشقاها(.137-9136/الزوائد

علي.لحية

:فريقانالناسأنأرادالنار"قسيم"أنا:عليحديث"وفي:461/النهايةفيالأثيرابنقال

الجنة،فيمعيفنصف،ضلالعلىفهم،عليئوفريق،هدىعلئفهم،معيفريق

بهمأراد:قيلوالشمير.كالجليس،مفاعلبمعنىفعيل:وقسيم،النارفيعليئونصف

."قاتلهمنكل:وقيل،الخوارح

منفجل،النار"وأعداؤه،الجنةأولياؤه"يدخل:بدل،الثار"أولياؤه"يدخل:المطبوعفي

ينسى.ولايضللا

يكفرون،وجههاللهكرمعليالإمامعلئخرجوا،الإسلاميةالفرقمنفرقة:الخوارح

والنحلالمللانظر.واجباحقأالسنةخالفإذاالإمامعلىالخروحويرون.الكبائرأصحاب

/1501.

.وعادوهلهنصبوالأنهمبذلكسموا،وجههاللهكرمعليببغضتدثنتطائفة:الناصبة

لأنبذلكسفوا،الصحابةفيالطعنتجيزالشيعةمنفرقةوهي،رافضةجمع:الروافض

وقال.(الوسيط)المعجمالشيخينفي،الطعنعننهاهمحينعليبنزيدرفضواأوليهم

إمامةلرفضهمرافضةسموا"وإثما1/98:الإسلاميينمقالاتفيالأشعريالحسنأبو

وعمر".بكرأبي

هذا-فيها"يقتل:فقالفتنةكل!جصاللهرسولذكر:قالعمرابنعن)8037(الترمذيأخرح
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.)1(خلعهيريدونوأنهم،قميصايلبسهأنعسىاللهوأن-779

()2(اللهفسيكفيهممال!:قولهعلىدمهسيقطروأنه-789

.(137:[البقرة

حيا"3(.عمردامماتظهرلاالفتنوأن-979

له)4(.ظالموهولعليئالزبيروبمحاربة-089

.()أزواجهبعضعلىالحوأبكلابوبنباح-819

فنبحت،)6(كادتمابعدوتنجو،كثيوقتلىحولهايقتلوأنه-م819

.البصرةإلىخروجهاعندعائشةعلى

)1(

)2(

)ص!(

)4(

)5(

)6(

.39-998/المجمعوانظر"غريبحسنحديث"هذا:الترمذيقال،لعثمانمظلوما"

حديث"هذا:الترمذيقال.عائثةحديثمن(1)12ماجهوابن،37(0)5الترمذيأخرجه

الخلافة.بهأراد:)قميصا(."غريبحسن

."بحت"كذل!:الذهبيقال.عباسابنحديثمن(301)3/الحاكمأخرجه

فيمسلموأعاده،اليمانبنحذيفةحديثمن()144ومسلم،)6907(البخاريأخرجه

البحر.كموحتموحالتيالفتنهفي:بابالفتن

الاصلفيتردلمأحاديثثلاثةالمناهلفيالسيوطيذكرالحديثهذاعقب:ملحوظة

.74(4)المناهل/حذيفةحديثفيهو،عمربقتلوأخبر:قوله:وهي،المطبوعفيولا

متاوحميداعش:لعمرقالانهجابرعنالبزار.شهيدايقتلوأنه:قوله

.574/المناهل/شهيدا

.)746(المناهل/وشهيدان:أحدقصةوفي

:وقال7235/الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره.عليحديثمن)666(يعلىأبوأخرجه

"وهو:وقوله."حديثهيصحلم:البخاريقال.مسلمبنالملكعبدوفيه،يعلىأبو"رواه

.المطبوعفييردلم،"لهظالم

وابنالسيوطيوصححهعائثةحديثمنوغيره()4868يعلىوأبو،652/أحمدأخرجه

علىالبصرةمنقريبموضع:)الحواب(.تخريجهاستوفيناوهناك.موارد()1831حبان

.الاثيرةالمعالم،مكةطريق

7:234/الزوائدمجمعفيالهيثميقال،عباسابنحديثمن)3273(البزارأخرجه

.)974(المناهلفيالسيوطيإسنادهوصحح:"ثقات"ورجاله



معاوية.أصحابفقتله،)1(الباغيةالفئةتقتلهعماراوأن-829

منلكوويل!منكللناس"ويل:الزبيربناللهلعبدوقال-839

.")2(!الناس

النار")3(أهلمن"انه-:المسلمينمعأبلىوقد-قزمانفيوقال-849

نفسه.فقتل

وحذيفة:،جندببنوسمرة،هريرةأبوفيهمجماعةفيوقال-859

سمرةفكان)79/أ(بعضعنيسألبعضهمفكانالنار")4(فيموتا"اخركم

فيها.فاحترقبالنارفاصطلى،وخرفهرم،موتااخرهم

الملائكةرأيتفاني[عنه]زوجته"سلوا:الغسيلحنظلةفيوقال-869

الغسل.عنالحالوأعجله،جنباخرجإنه:فقالتفسالوها(")تغسله

.ماءيقطررأسهوجدنا:]عنهالله[رضيسعيدأبوقال

.")6(قريشفيالخلافة":وقال-879

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

جامعوانظر.سلمةأمحديثمنو)1692(،الخدريحديثمن)1592(مسلماخرجه

النهاية./الإمامطاعةعنالخارجةالظالمةهي:()الباغية.(54-42)9/الأصول

.)72(برقمتقدم

منرجل:()قزمان.سعدبنسهلحديثمن1()12ومسلم،)8928(البخاريأخرجه

ابنسيرةانظر،قومهعنحميةقتالهوكان.شديداقتالاأحديومالمسلمينمعقاتلالمنافقين

1/525.هشام

:8092/الزوائدمجمعفيالهيثميوقال.هريرةأبيحديثمنالأوسطفيالطبرانيرواه

".الصحيحرجالرجالهوبقية،ضعفوفيه،وثقوقد،جدعانبنزيدبنعلي"وفيه

منسماعنضرةلأبييصحولم،جداغريبحديث"هذا:3184/السيرفيالذهبيوقال

عليهقولهاللهشاءإنفيكونهذاصحإن:تاريخهفيوقالشويهد".وله،هريرةأبي

بذاته.لاالنارفيبموتهمتعلقاالنار"فيموتا"أخركم:السلام

الزبير/المناهلبناللهعبدعنوالسراح،قتادةبنعمربنعاصمعنإسحاقابنرواه

.)754(

=5691/المجمعفيالهيثميوذكره.السلميعبدبنعتبةحديثمن4185/أحمدأخرجه
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.(")1الذينأقامواماقريشفيالأمرهذايزال"ولن-889

ومبيز")2(كذابطثقيففي"يكون:والسلامالصلاةعليهوقال-989

والمختار.،الحخاح:فرأوهما

)3(.اللهيعقرهمسيلمةوأن-099

به)4(.لحوقاأهلهأولفاطمةوأن-199

.()5بالردةوأنذر-299

فكانت،ملكا!6([تكون]ثم،[سنة]ثلاثونبعدهالخلافةوبأن-399

علي.بنالحسنبمدةكذلك

ثم،وخلافةرحمةيكونثم،ورحمةنبؤةبدأالأمرهذاان":وقال-499

.")7(الأمةفيوفساداوجبروتاعتؤايكونثم،عضوضاملكايكون

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

الجامعفيالسيوطيلحسنهورمز."ثقاتاحمدورجال،والطبراني،أحمد"رواه:وقال

.47-442/الأصولجامعوانظر.الصغير

.سفيانأبيبنمعاويةحديثمن35(00)البخاريأخرجه

عبيدأبيبنالمختارهو:)كذاب(،بكرأبيبنتأسماءحديثمن)2545(مسلمأخرجه

مهلك.أي:)مبير(،الزبيربنمصعبقتلهالكذبشديدكان،الثققي

يهلكه.:()يعقره.عباسابنحديثمن()2273ومسلم،362(0)البخاريأخرجه

عنهما.اللهرضيفاطمةعنعائشةحديثمن24(05)ومسلم،)3626(البخاريأخرجه

أمتيمنقبائلتلتحقحتىالساعةتقوم"ولا)0291(:مسلمعندثوبانحديثفيكما

.37-01/34الاصولجامعوانظر"...الاوثانأمتيمنقبائلتعبدوحتى،بالمشركين

-0844/الأشرافتحفةفيكما-والنسائي،2(22)6والترمذي،(464)6داودأبوأضجه

حبانوابن،)4147(الصغيرالجامعفيالسيوطيوصححه.سفينةحديثمن.وغيره

تخريجه.استوفيناوهناك،موارد(5341)

حديثمن(0131)السنةفيعاصمأبيوابن،()9158والبزار،)873(يعلئأبوأخرجه

يعلئأبو"رواه:وقال5918/الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره.جبلبنومعاذعبيدةأبي

بنليثوفيه...عبيدةوأبيمعاذعنالطبرانيورواه...وحدهعبيدةأبيعنوالبزار

اليمانبنحذيفةعن:البابوفي."ثقاترجالهوبقية،مدلسولكنه،ثقةوهوسليمأبي

أتم-والبزار،النعمانترجمةفيأحمد"رواه:وقال918-5188/المجمعفيالهيثميذكره



.((1القرنيأويسبشأنوأخبر-599

.ومتها(2(عنالصلاةيؤخرونوبامراء-699

.)3(نسوةأربعفيهم،كذاباثلاثونأمتهفيوسيكون-799

،الكذابالدجالأحدهمكذابادخالا"ثلاثون:آخرحديثوفي-899

.(")4ورسولهاللهعلىيكذبكلهم

ويضربوق،فيئكميأكلون،العجمفيكميكثرأن"يوشك:وقال-999

.(")رقابكم

.")6(قحطانمنرجلبعصاهالناسيسوقحتىالساعةتقوم-و"لا0001

ثم،يلونهمالذينثم،يلونهمالذينثم،قرني"خيركمةوقال-1001

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)ملكأ.بثواهدهصحيححديثوهو."ثقاتورجاله،الأوسطفيببعضهوالطبراني،منه

يأ7:)عتؤ.النهايةعفما/فيهيعضونكأنهموظلمعسففيهالرعيةيصيبأي:عضوض!

وقهرا.عتوا:)جبروتام.وتكبرأتجبرأ

.الخطاببنعمرحديثمن)2542(مسلمأخرجه

مسعود.ابنحديثمن)534(مسلماخرجه

:وقال7332/الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره،حذيفةحديثمن5693/أحمدأخرجه

وقال."الصحيحرجالالبزارورجال،والبزاروالاوسطالكبيرفيوالطبرانيأحمد"رواه

أيضأورواه".صحيحبسندوالبزاروالطبرانيأحمدرواه9)765(:المناهلفيالسيوطي

.""المختارةفيوالضياءالديلمي

فيومسلم،)7121(البخاريوأخرجه.هريرةأبيحديثمن)4334(داودأبواخرجه

كلهمثلاثينمنقريبكذابوندجالونيبعثحتىالساعةتقوم"لا:بلفظ84(/)157الفتن

."أحدهمةبدل"أخرهم9:المطبوعوفي."اللهرسولأنهيزعم

عميروبناللهوعبدوأنسسمرةحديثمن131-7031/الزوائدمجمعفيالهيثميأورده

".الصحيحرجالورجالهالطبراني"رواه:الاخيرحديثعنوقال.هريرةوابيوحذيفة

أموالكم.:()فيئكم

:(بعصاهالناس)يسوق.هريرةأبيحديثمن192(0)ومسلم،)3517(البخاريأخرجه

دليلاذكرهافيأنالا،عليهمواستيلائه،لطاعتهممثلأضربهاوإنما،نفسهاالعصايردلم

593./01الاصولجامعفيالأئيرابنقالهبهم/وعسفه،عليمخشونتهوعلئ،ذلكعلى
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وينذرون،يؤتمنونولاويخونون،يستشهدونولايسهدونقومذلكبعديا!تي

.]")1(السمنفيهم[ويظهريوفونولا

.")2(منهشر5بعدوالذيالازمانيأتي"لا:وقال-2001

هريرةأبوقال."قريشمنأغيلمةيديعلىأمتي"هلاك:وقال-3001

)3(.فلانوبنو،فلانبنو:لكمسميتهمشـتلو:راويه

.)4(القدريةبظهوروأخبر-4001

)1(

)2(

)3(

)4(

حصيني.بنعمرانحديثمن)2535(ومسلم،)2651(البخاريأخرجه

وقيل:.منهالحقصاحبيطلبهاأنقبلالشهادةيؤديالذيفيعامهذا:(يستشهدون)ولا

النهاية/عندهمكانتولا،عليهالشهادةيحملوالمالذيبالباطليشهدونالذينهممعناه

)ويظهر.5925/الفتحأمناء/يعتقدونهمولابهمالناسيثقلاأي:(يؤتمنونالا.باختصار

الفتحانظر.ذلكغيروقيل.والمشاربالماكلفيالتوسعيحبونأيال!من(:فيهم

/5.026

مالك.بنأنسحديثمن07()68البخاريأخرجه

)اغيلمة(.)1792(.مسلمصحيحوانظر.هريرةابيحديثمن36(0)5البخاريأخرجه

تحقير.تصغيروهو،غلامجمع،أغلمةتصغير

،184/الحاكموصححه.عمرابنحديثمن209/وأحمد،)4613(داودأبوأخرجه

الاصولجامعوانظر."مسلمشرطعلى"وهذا:بتحقيقي)235(الكبائرفيالذهبيوقال

الخيريقولونالذينهم:والجماعةالسنةأهلاجماعفي:()القدرية.01/128-132

للعبدأثبتوالانهم،بذلكوسموا.العصاةأفعاليريدلااللهوان،الإنسانمنوالشراللهمن

اللهبقدرالأشياءتكونأنونفوا،تعالىاللهدونواستقلالهابانفرادهاالفعلتوجدقدرة

:فيقولون،الهدىأهلمنمخالفيهمالىالاسمهذايضيفونضلالتهممعوهؤلاء،وقضائه

وهذا،مناالاسمبهذاأولىوأنكم،اللهمنبقدرجاريةالاشياءتجعلونحين،القدريةأنتم

أنهم:ذلكومعنى"الامةهذهمجوس"القدرية:قالجم!عحدفانه،قالوامايبطلالحديث

فان،والطلمةالنوروهما:،بالاصلينوقولهم،مذهبهمفيالمجوسلمشابهتهم

ثنوية،بذلكفصاروا،الظلمةفعلمنوالشر،النورفعلمنالخيرأنيزعمونالمجوس

،للأفعالخالقينقادرينأثبتوا:العبيدإلىوالشر،اللهالىالخيرأضافوالماالقدريةوكذلك

خالقتعالىاللهأنمذهبهمفإن،القدريةغيركذلكوليسفأشبهوهم،المجوسأثبتكما

خلقااليهمضافانمعافالأمران.ومثيئتهبخلقهالامنهماشيءيكونولا،والشرالخير

.(01/128)الأصولجامعفيالاثيرابنقالهواكتساب!مباشرةالعبادوإلى،وإيجادا



.(1)فضةالروا-5001

.اولها)2(الامةهذهاخرودسب-6001

أمرهميزلفلم،)3(الطعامفيكالملحيكونواحتىالانصاروقلة-7001

جماعة.لهميبقلمحتىيتبدد)4(

.(اثرة)بعدهسيلقونوأنهم-8001

وان،فيهمالذيوالمخدج،وصفتهمالخوارجبشأنوأخبر-9001

)6(.التحليقسيماهم

فييتبارونالحفاةوالعراة،الناسرؤوسالغنمرعاءويرى-0101

.البنيان

.ربمها)7(الامةتلدوان

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

وابن،وعلي،وفاطمة،سلمةائمحديثمن22-01/12الزوائدمجمعفيالهيثميذكره

يألابنالسنةوانظرحسن".وإسناده،الطبراني"رواه:الأخيرحديثعنوقالعباس

.()759برقمالمتقدمالحديثعندبهاالتعريفتقدم()الرافضة.(462-046)صعاصم

وكلاهما،هريرةأبيحديثمنو)2211(،عليحديثمن221()0الترمذيأخرجه

جابر.عنماجهوابن،عائشةعنالبغويإلى)775(المناهلفيونسبه.ضعيفإسناده

.عباسابنحديثمن038(0)البخاريأخرجه

.يتفرق:يتبدد

يففملأي)ألرة(.مالكبنأن!حديثمن1()950ومسلم،)3147(البخاريأخرجه

النهاية.انظرء/الفيمننصيبهفيغيركم

الاصولجامعانظر.طرقمنوغيرهماومسلمالبخاريرواهوصفتهمالخوارجحديث

:)المخدج(.)759(برقمالمتقدمالحديثعنبهمالتعريفتقدم()الخوارج.39-76(/01)

الثدثة.ذووهو،ناقصهاأياليد"مخدحرجلفيهم":الجوارحصفةفيوورد.الناقص

.الرأسشعرحلق:()التحليق.علامتهم:)وسيماهم(.المرأةثديمثليدهفيوكان

من)8(مسلموأخرجه،هريرةأبيحديثمن(01،)9ومسلم،5(0)البخاريأخرجه

تلدالامة"وهي1/212:الأصولجامعفيقالرئتها(الامةتلد)وأنعمر.حديث

نأوالمراد؟.كأبيهاالحسبفيلانها،ابنتهاوكذلك،لهامولىابنهافيكون،للرجل

.يتفاخرون:()يتبارون.راعجمع)رعاء(.وتظهرالناسفيتفشووالنعمة،يكثرالشئي



ص?0)1(5س
يعزوهمهووانه،ابدايغزونهلاوالاحزابقريشاوأن-1101

.)2(المقدسبيتفتحبعديكونالذيبالموتان)79/ب(وأخبر-1201

.)3(البصرةسكنىمنوعدوما-1301

.الأسزة)4(علىكالملوكالبحرفييغزونوأنهم-4101

.()فارسأبناءمن4رجالنالهبالثريامنوطاكانلوالذينوأن-1501

فلما،")6(منافقلموت"هاجت:فقالغزاتهفيريحوهاجت-1601

ذلك.وجدواالمدينةإلىرجعوا

منأعظمالنارفيأحدكم"ضرس:جلسائهمنلقوموقال-1701لا..

.-أحد")67.

مرتدافقتل،ورجلأناوبقيت-ماتوا:يعني-القومفذهب:هريرةأبوقال

اليمامة.يوم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

صرد.بنسليمانحديثمن(0141)البخاريأخرجه

الماشيةفييقعموت)موتان(:.مالكبنعوفحديثمن)3176(البخاريأخرجه

.الموتفيهيكثرطاعونأووباءحدوث:والمراد.(0/1124)الأصولجامعفيهلكها/

جامععلىتعليقهفيالأرنؤوطالقادرعبدالثخوقال.انسعن)7043(داودأبوأخرجه

."صحيححديث"وهو:4135/الاصول

:()الاسرة.حرامامخالتهعنأنسحديثمن(1)129ومسلم،028(0)البخاريأخرجه

وتعظمأ.ترفعأعليهيجلسونمرتفعللملوكيعدمقعدوهو،سريرجمع

)منوطأ(.هريرةأبيحديثمن-له-واللفظ)2546(ومسلم،)7948(البخاريأخرجه

منمنهموجدفإنه،عيانا!ي!قالهما"وقع:القرطبيقال.معروفنجم:)الثريا(.معلقا

."غيرهمأحل!منكثيرفيهيشاركهملممابهاوالعنايةالاثارحفاظمنذكرهاشتهر

"فيبدل"غزاة"في:المطبوعوفي.اللهعبدبنجابرحديثمن)2782(مسلمأخرجه

."غزاته

"وفي:8092/الزوائدمجمعفيالهيثميوقال.خديجبنرافعحديثمنالطبرانيرواه

الحديثعندبهاالتعريفسيأتي)اليمامة(:"ضعيفوهوالواقديالحديثهذاإسناد

.)1252(
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.()1رحلهفيفوجدت،يهودخرزمنخرزاغلبالذيوأعلم-1801

هي)2(.وحيث،الشملةغلوبالذي-9101

بخطامها)3(.بالشجرةتعتقتوكيف،ضلتحينوناقته-0201

مكة)4(.أهلإلىحاطبكتابوبشأن-1201

!ص.النبيقتلعلىوشارطهسارهحينصفوانمععميروبقضيه-2201

والسرالامرعلىع!حماللهرسولوأطلعه،لقتلهقاصدا!للنبيعميرجاءفلما

)5(.أسلم

الفضلأمعند]عنهاللهارضيالعباسعمهتركهالذيبالمالوأخبر-2301

)6(.فأسلم،وغيرهاغيريعلمهما:فقال،كتمهأنبعد

خلف)7(.بنأبيسيقتلبانهوأعلم-2401

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

الموطأفيومالك،)2848(ماجهوابن،464/والنسائي،271()0داودأبوأخرجه

ووافقه2/127الحاكموصححه.الجهنيخالدبنزيدحديثمنوغيره،2/458

وهي،خرزةجمع:)خرزا،.القسمةقبلالغنيمةمنخيبريومسرقاي)غل(:.الذهبي

بها.ليتزيهنسلكفيتنظمالتيالخرزاتواحدة

أخذهاأي:(الشملة)غل.هريرةأبيحديثمن(11)5ومسلم،()4234البخاريأخرجه

.اللباسمننوع:والشملة.القسمةقبلالغنيمةمنخفية

برسنها.:)بخطامها(،ضاعت:()ضلت.)787(المناهلمرسلأ/عروةعنالبيهقيرواه

بلتعةابيابنهو)حاطب(.عليحديثمن)4924(ومسلم،03()70البخاريأخرجه

.بدراشهدصحابي

"ورجاله:8287/الزوائدمجمعفيالهيثميقال،مالكبنانسحديثمنالطبرانيرواه

وهبابنهو:)عمير(.الزوائدمجمعفيانظرهاأخرىطرقوللحديث."الصحيحرجال

أمية.ابنهو:()صفوان

لمراو"وفيه:686/المجمعفيالهيثميوقال،عباسابنحديثمن1353/أحمدرواه

الذهبي.ووافقه،عائشةحديثمن3324/الحاكموصححه."ثقاترجالهوبقية،يسئم

!يم.النبيزوجميمونةالسيدةوأخت.!شي!النبيعمالعباسزوجهي؟(الفضل)أم

.2()70برقمتقدم
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)1(.الله]كلابامنكلبيأكلهأنهلهبأبيبنعتبةوفي-2501

.قال)2(كمافكان،بدرأهلمصارعوعن-2601

فمتينبينبهاللهوسيكحلح،سيدهذاابني"ان:الحسنفيوقال-2701

")3(.المسلمينمنعظيمتين

بكويستضرأقوامبكينتفعحتىتخفف"لعفكولسعلإ:-2801

)4(
."حرون

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.ازيد"!(أوشهرمسيرةوبينهمقتلوايوممؤتةأهلبقتلوأخبر-9201

.بارضه)7(وهو)6(ماتيومالنجاشيئوبموت-0301

ذلككسرىبموتكسرىمنرسولاعليهوردإذفيروزوأخبر-3101

.""عتبةبدل""عتيبة:والصواب.المطبوعفيتردلم،"أنه":وكلمة.)887(برقمتقدم

السنةفيكانت:)بدر(.القتلمواضع:)مصارع(.انسحديثمن()9177مسلمأخرجه

المدينةمنكيلا()015حواليبعدعلىعامرةكبيرةبلدة-الآن-وبدر.الهجرةمنالثهانية

.المنورة

عليابنهو:)الحسن(.الحارثبننفيع:بكرةابيحديثمن027()4البخاريأخرجه

فييردلم،"المسلمينمن"عظيمتين:وقوله.معهماالجنةفيوحشرنا،عنهمااللهرضي

.المطبوع

العلك.وقاصأبيبنسعدحديثمن)1628(ومسلم،)9044(البخاريأخرجه

وهذ1.الصحابةمنجماعاتبعدالحياةفيوالبقاءالعمرطولبالتخلفالمراد(تخفف

بك)ويستضر.الموتعلئمنهأشفىمرضاسعدمرضأنبعدلسعدجم!قالهالكلام

المسلمين.غيرمنأي:(اخرون

بنزيد:الغزوةتلكأمراءهم(مؤتة)أهل.أنسحديثمن)1246(البخاريأخرجه

الحديثبهاعندالتعريفتقدم(و)مؤتة.رواحةبناللهوعبد،طالبابيبنوجعفر،حارثة

)654(.

.المطبوعفيتردلم،وهو"":كلمة

منلكللقب()النجاشي.هريرهأبيحديثمن519()ومسلم،(412)5البخاريأخرجه

أصحمة.:هناوالمرادالحبشةملك
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أسلم.القصةفيروزحققفلما،)1(اليوم

فيووجده،كانكمابتطريدهعنه]الله[رضيذرأباوأخبر-3201

المسجدأسكن:قالمنه؟"أخرجتاذابك"كيف:لهفقال،نائمأالمسجد

.)2(.الحديث"...منهاخرجت"فاذا:قال.الحرام

.)3(وحدهوموته،وحدهوبعيشه-3301

فكانت،)89/أ(4(يدالمأطولهنلحوقابهأزواجهأسرعأنوأخبر-3401

بالصدقة.يدهالطولزينب

"فيها:وقال،تربةبيدهوأخرج،بالطفالحسينبقتلوأخبر-3501

")5(.مضجعه

فقطعت")6(الجنةالىمنهعضو"يسبقه:صوحانبنزيدفيوقال-3601

الجهاد.فييده

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

أبرويز.:واسمه.فارسملكمنلكللقب)كسرى(.)897(المناهل/البيهقيرواه

رجال"رجاله:5/223الزوائدمجمعفيالهيثميوقال.ذرأبيحديثمنالطبرانيرواه

بنتأسماءعن:البابوفي.ذر"ابايدركلمنفيربنضريبالسليلأباأنإلا،الصحيح

وقدحوشببنشهر"وفيه:5/223المجمعفيالهيثميوقال.6/457أحمدعنديزيد

المدينة.منلاخراجهأي:()بتطريده."وئق

فيالسيوطيونسبه)4/65(.مسعود/الإصابةابنعنضعيفبسندإسحاقابنرواه

وابن،مسعودابنعنوالبيهقي،مسنديهمافيراهويهوابنأحمدإلى08()0المناهل

المكي.المثنىأبيعنأسامةأبي

عائشة.حديثمن2()452ومسلم،(421.)البخاريأخرجه

-9187/المجمعفيالهيثميوقال،عائشةحديثمنوالاوسطالكبيرفيالطبراني5روا

لمجح!إخبارهوروي"أعرفهلممنالاوسطإسنادوفي،لهيعةابنالكبيرإسناد"وفي،188

أرض:()الطف.191-9187/الزوائدمجمعفيانظرها:كثيرةطرقمنالحسينبمقتل

.الاثيرةالمعالم/البريةطريقفيالكوفةضاحيةمن

وذكره.عليحديثمن44(0)8/بغدادتاريخفيوالخطيب،51()1يعلىأبوأخرجه

نسبتهوزاد،"أعرفهملممنوفيهيعلىابو"رواه:وقال9893/الزوائدمجمعفيالهيثمي

والبيهقي.عديابنإلى)308(المناهلفي
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نبيعليكفانما،"اثبت:حراءعلىمعهكانواالذينفيوقال-3701

والزبير،،وطلحة،وعثمان،وعمر،عليئفقتل،وشهيد")1(وصديق

سعا.وطعن

فلما؟")2(كسرىسواريألبستاذا[بك]"كيف:لسراقةوقال-3801

وألبسهماكسرىسلبهماالذيلهالحمد:وقال،إياهألبسهماعمربهماأتي

سراقة.

اليهاتجبىوالصراةوقطرب!ودجيلدجلةبينمدينة"تبنى:وقال-9301

.بغداديعني،بها")3(يخسف،الأرضخزائن

لهذهشزهو،الوليد:لهيقالرجلالأمةهذهفي"سيكون:وقال-0401

.")4(لقومهفرعونمنالأمة

)1(

)2(

)3(

)4(

.786(،785،)783برقمتقدم

91-218/الإصابةفيحجرابنالحافظوذكره.08()5المناهل/الدلائلفيالبيهقيرواه

مرسلا.الحسنحديثمن

608(.)المناهل/اللهعبدبنجريرعنالدلائلفينعيموأبو،التاريخفيالخطيبرواه

ثقة.إنسانبهحدثما:أحمدوقال.أصلالحديثلهذاليس:معينبنويحىأحمدقال

والبداية،477-1/946المصنوعةاللآلىءوانظر،الموضوعاتفيالجوزيابنوأورده

مخرجه:أحدهماموضعينفينهراسم:)دجيل(.بالعراقنهر:()دجلة.01/29والنهاية

نهرالاخر:ودجيل،سامراءدونالقادسيةمقابلوبينهاتكريتبينبغدادأعلئمن

كلمة)قطرثل(.باختصارالبلدانمعجم/الفرسملوكأحدبابكبنأردشيرحفره.بالأهواز

.البلدانمعجمببغداد/نهر:()الضراة.البلدانمعجموعكبرا/بغدادبينقريةاسم:أعجمية

والهيثمي-)708(المناهلفيكما-البيهقيوحشنه.عمرحديثمن118/أحمدأخرجه

".باطلخبر"هذا:1125/المجروحينفيحبانابنوقال.5024/الزوائدمجمعفي

فأورد،حبانابنكلامعلىالجوزيابن"واعتمد01:058/الفتحفيالحافظوقال

(86191)الجامعفيراشدبنمعمرأيضاوأخرجه."يصبفلم،الموضوعاتفيالحديث

يرونه"فكانوا:-0/1058الفتحفيكما-الاوزاعيقال:)الوليد(.مرسلاالزهريعن

،فقتلوهعليهخرجواحينبهالناسلفتنةيزيدبنالوليدأنهرأيناثم.الملكعبدبنالوليد

ملكمنلكللقب)فرعون(:".القتلفيهموكثرذلكبسببالأمةعلىالفتنوانفتحت

مصر.
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.")1(واحدةدعواهمافئتانتقتتلحتىالساعةتقوم"لا:وقال-1401

يسركمقامايقومأن"عسىعمرو:بنسهيلفيلعمروقال-4201

!ص،النبيموتبلغهميومبكرأبيمقامبمكةقام،كذلكفكانعمرإ")2(يا

بصائرهم.وقوىوثبتهم،خطبتهبنحووخطب

البقر")3(يصيدتجده"انكلاكيدر:وجههحينلخالدوقال-4301

.السلامعليهقالكما،موتهوبعد،حياتهفيكلهاالأمورهذهفوجدت

أسرارمنعليهواطلع،وبواطنهمأسرارهممنجلساءهبهأخبرماالى

ليقولبعضهمكانانحتى،المؤمنينوفيفيهوقولهم،وكفرهمالمنافقين

حجاوةلاخبرتهيخبرهمنعندهيكنلملو!فوالله،اسكت:لصاحبه

البطحاء)4(.

وكونه،الاعصمبنلبيدبهسحرهالذيالسحربصفةوإعلامه-4401

(ذروان)بئرفيألقيوانه،ذكرنخلةطلعجففي،ومشاقةمشطفي

)1(

)2(

)3(

)4(

.(17/)157الفتنفيومسلم،)8036(البخارياخرجه

مرسلأ.محمدبنالحسنطريقمنالدلائلفيوالبيهقي،3/282الحاكمأخرجه

الصلحأمرتولىالذيوهو،الجاهليةفيسادتهاوأحدقريشخطيبعمرو(:بن)سهيل

.الاعلامانظرهـ.()18سنةبالشاموتوفي.مكةفتحيومأسلم.بالحديبية

ابنووصله،مرسلأبكرابيبناللهوعبد،رومانبنيزيدعنوالبيهقيإسحاقابنرواه

/المناهلصحابيكلالطائيبجرةبنبجيرعناخرطريقمن،الصحابةمعرفةفيمندة

هو:)أكيدر(.بجرةبنبجيرترجمةفيالغابةأسدفيكمانعيمأبوأيضاوأخرجه.81()0

شمالتقع،السعوديةشمالالجوفمنقريةوهي.الجندلدومةصاحبالملكعبدابن

كيلا.)045(مسافةعلىتيماء

الحصى.دقاقفيهمسيل:البطحاء

يهودمنيهودي:(الأعصمبنالبيد0()176برقمتقدموقد.عائشةحديثمنعليهمتفق

بالمشط.التسريحعندواللحيةالرأسمنيسقطالذيالشعرهي)مشاقة(:.زريقبني

المدينةفيبئر:(ذروان)بئر.عليهيكونالذيالغشاءوهو،النخلطلعوعاءهو:()جف

المدينةمنالبقيعجهاتمنكانتالبئرأن"ويظن:الاثيرةالمعالمفيقال.زريقلبني

."النبوية
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الصفة.تلكعلىووجد،قال!كمافكان

علىبهاتظاهرواالتيصحيفتهمفيماالأرضةبأكلقريشاوإعلامه-4501

فوجدوها،لله)1(اسمكلفيهاأبقتوأنها،رحمهمبهاوقطعوا،هاشمبني

قال!.كما

()89/بخبرفيكذبوهحينالمقدسبيتقريشلكفارووصفه-4601

عرفه!2(.مننعتإياهونعته،الإسراء

بوقتوانذارهم)4(،طريقهفيعليهامزالتيبعيرهمواعلامهم)3(-4701

)5(
!س!.قال!كماكلهفكان،وصولها

ظهرتمامنها،بعديأتولمتكونالتيالحوادثمنبهأخبرماإلى

مقدماتها.

خروجيثربوخراب،يثربخرابالمقدسبيت"عمران:كقوله-4801

.")6(القسطنطينيةفتحالملحمةوخروج،الملحمة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

بيضاءحشرة)الأرضة(:.مرسلاالزهريحديثمن45()2/السيرةفيكثيرابنأورده

الوسيط.المعجم/ونحوهالخشبوتأكل،كبيرةمستعمراتفيتعيش.النملةتثبهمصفرة

.وتناصرواتعاونوا:)تظاهروا(

ووصفه.:()ونعته،(463،464،)98برقمتقدم

.""وأعلمهم:المطبوعفي

.""وأنذرهم:المطبوعفي

البزار"رواه:وقال،أوسبنشدادحديثمن74()1/الزوائدمجمعفيالهيثميذكره

وضغفه،معينبنيحيىوثقه،العلاءبنابراهيمبنإسحاقوفيه...الكبيرفيوالطبراني

عليها.يتاجرونكانواالتيوالدوابالإبل:العير)بعيرهم(."النسائي

الحافظقال.جبلبنمعاذحديثمن5/232وأحمد،)4942(داودأبوأخرجه

وتكلم،بعضهموثقه،صالحارجلاوكان،ثوبانبنثابتبنالرحمنعبد"فيه:المنذري

السيوطيلضعفهورمز.مناكيرهجملةمنالميزانفيالذهبيالحافظوأورده،واحد"غيرفيه

)5612(.الصغيرالجامعفي

)القسطنطينية(:.العظيمةالوقعة:الجوهريقال.القتالوموضعالحربهي:)الملحمة(

محمد=المسلمالبطلفتحها،الشماليةالمسيحيةحصنوكانت،تركيافياستانبولمدينةهي
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الأبراروأخبار،والحشرالنشروذكر،حلولهاوآياتالساعةاشراطومن

.()1القيامةوعرصات،والناروالجنة،والفجار

وفيما،وحدهأجزاءعلىيشثملمفرداديواناافى-يكونالفض!هذاوبخسب.7

الصحيح،فيوأكثرها،كفايةذكرناها)2(التيالاحاديثنكتمنإليهأشرنا

الأئمة.وعند

فصل

الناسمنلهتعالىاللهعصمةفي

آذاهمنوكفايته

.]67:ئدةلمااأ(لاسىأمنيعصمثوالله):لىتعااللهقال

.]48:الطورأبأغيننآ(فإنكوا!بزصلحكورفي!ه:تعالىاللهوقال

.]63:لزمراا(عبدفب!أدلهألئس)لو!ا

.هذاغيروقيل.المشركينأعداءهع!ي!محمدابكاف:قيل

.]59:الحجرأ(جمفاق!تهزءإناكفتنكميو:وقال

ويفك!ويضكرونأؤيخرجوذيقتلوكأؤليثبتوككفرواأثذينبكيضكرواذ):وقال

.3]0:الأنفالأضزائف!رين(واللهألله

والفقيه،عليهبقراءتيالصدفيعليأبوالشهيدالقاضيأخبرنا-9401

الحسينأبوحدثناقالا:،المعافرياللهعبدبنمحمدبكر:أبوالحافظ

حدثنا،السنجيعليأبوحدثنا،البغدادييعلىأبوحدثنا:قال،الصيرفي

حدثنا،حميدبنعبدحدثنا،الحافظعيسىابوحدثنا،المزوزيالعباسأبو

)1(

)2(

سنةأيارهـ=92)857(سنةالآخرةجمادى)02(الثلاثاءيوم-الله-رحمهالفاتح

.)1453(م

واهوالها.شدائدها:القيامةعرصات

.ذكرنا"":المطبوعفي
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عن،الجريريسعيدعن،عبيدبنالحارثحدثنا،إبراهيمبنمسلم

يحرس!صالنبيئكان:قالتعنها]الله[رضيعائشةعن،شقيقبناللهعبد

فأخرج.67]:[المائدة(ألناس!منيعصمثوالله):الايةهذهنزلتحتى

فقد،انصرفوا!التاسأيها"يا:لهمفقال،القئةمنرأسه!ي!اللهرسول

.")1(وجلعزربيعصمني

شجرةأصحابهلهاختارمنزلانزلاذاكانلمج!م!النبيئأنوروي-0501

مني؟يمنعكمن:قالثم)99/ا(سيفهفاخترطاعرابيفأتاه،تحتهايقيل

برأسهوضرب،سيفهوسقط،الأعرابييدفأرعدت)2(وجل]"[عز"الله:فقال

.)3(الايةفنزلت،دماغهسالحتىالشجرة

الحارثبنغورثوأن،الصحيحفيالقصةهذهرويتوقد-5101

جئتكم:وقال،قومهالىفرجع،عنهعفاع!ي!النبيوأن،القصةهذهصاحب

)4(.الناسخيرعندمن

وقد،بدريوملهجرتأنها[و]،الحكايةهذهمثلحكيتوقد-5201

.()مثلهوذكر...المنافقينمنرجلفتبعه،حاجتهلقضاءاصحابهمنانفرد

رجلمع،أمربذيغطفانغزوةفيمثلهالهوقعأنهرويوقد-5301

أغروهالذينقومهإلىرجعفلما،أسلمالرجلوأن،الحارثبندعثوراسمه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ووافقه،2313/الحاكموصححه.03()46الترمذيعيسىأبيطريقمنالمصنفأسنده

."غريبحديث"هذا:الترمذيوقال.الفتحفيالحافظوح!نه،الذهبي

."فرعدت":المطبوعفي

نومة:القيلولةتحتها()يقيل.مرسلاالقرظيكعببنمحمدحديثمنجريرابنأخرجه

سله:(سيفه)اخترط.الوسيطالمعجمنوم/يكنلموان،فيهالاستراحةأو،النهارنصف

واضطربت.اختلجتأي:(الأعرابييد)أرعدت.غمدهمن

بنجابرحديثمن"الحديث"غريبكتابفيالحربيإبراهيمأخرجهاالروايةهذه

،)4135البخاريآخر:بسياقوأخرجه7/428.الفتحفيالحافظ/قالهاللهعبد

.()174برقمتقدموقد،)843(ومسلم،(1364

خزجه.منيذكرولم)816(المناهلفيالسيوطيأورده
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:فقال؟أمكنكوقد،تقولكنتماأين:لهقالوا-وأشجعهمسيدهموكان-

وسقط،لظهريفوقعت،صدريفيدفعطويلأبيضرجلإلىنظرتإني

.)1(وأسلمت،ملكأنهفعرفت،يديمنالسيف

اللهنعمتادكرواءامنواالذيفيهأيهامالو:الايةهذهنزلتوفيه:قيل

اللهوأتقواعن!مأيديهؤبمفأيذيهوإلئكغيئسالواأنقؤمهغإذلجحتم

.]11:المائدةأانمؤمنوت(ففيتوصاللهوعلى

يفتكأنأرادالمحاربيالحارثبنغورثأنالخطابيروايةوفي-5401

"اللهم!:فقال،سيفهمنتضيارأسهعلىقائموهوإلابهيشعرفلم،غ!ابالنبي

منسيفهوندر،كتفيهبينزئخهازلخةمنوجههمنفانكب،شئت"بمااكفنيه

الظهر.وجع:الزلخة0يده)2(

اذ!واءامنواائذيفيأيهاميه:نزلتفيهأنوذكر،هذاغيرقصتهفيوقيل

عنخأيذيهؤفكفأيديه!إلتكغئعسالواأنقؤأهئمإذ!تمالئولغمت

.]11:ئدةلمااأ(ائفؤمنوتفقيتوصاللهوعلىاللةواتقوا

الآيةهذهنزلتفلما،قريشايخاف!االلهرسولكان:وقيل-5501

")3(.فليخذلنيشاء"من:قالثم،استلقى

العضاهتضعالحطبحمالةكانت:قال،حميدبنعبدوذكر-5601

)1(

)2(

)3(

مرسلا.وغيرهبكرأبيبناللهعبدحديثمن691-1491/مغازيهفيالواقديأخرجه

طريقمن-الإصابهفيحجروابنالغابةأسدفيئالاثيرابنذكرهفيما-الواقديوأخرجه

"وقصته:1464/الإصابةفيالحافظوقال.مرفوعاأبيهعن،خديجبنرافعبنعبدالله

فيحتمل،جابرحديثمنالصحيحفيالمخرجةالحارثبنغورثبقصةشبيهةهذه

بنجد.التخيلبناحيةموضع:أمر()ذي.الاتحاد"ثبتإنلقبالاسمينأحدأو،التعدد

وأورده.)817(المناهل/اللهعبدبنجابرحديثمنالكبرىالسيرةفيإسحاقابنرواه

شدتهمنالإنسانلايتحركالظهرفييأخذوجع)زثخة(:.النهايةفيالاثيرابنايضأ

ووقع.سقط:)ندر(.عليهوقع:(وجههمن)انكب.وسالامجردا:)منتضي!.()النهاية

جريج.ابنعنجريرابنرواه
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)1(.أهيلكثيبايطؤهاع!فكأنمااللهرسولطريق-علىجمروهي-

لهمبأبيداتبت):نزولبلغهالماأنهاعنهاإسحاقابنوذكر-5701

أتت،الذممن)99/ب(زوجهامعاللهذكرهابماوذكرها،]1:المسدأوتمث(

منفهريدهاوفي،بكرأبوومعهالمسجدفيجالسوهو!صاللهرسول

.حجارة

عنببصرهاتعالىاللهوأخذ،بكرأباإلاترلمعليهماوقفتفلما

لو!والله،يهجونيأنهبلغنيفقد؟صاحبكأينبكر!أبايا:فقالت،ع!انبيه

لم!فاه)2اثمهربهذالضربتوجدته

رأيناهإذاحتىع!االنبيعلىتواعدنا:العاصأبيبنالحكموعن-5801

أفقنافما،علينامغشيافوقعنا،أحدبتهامةبقيأنهظنناماخلفناصوتاسمعنا

اهله.إلىورجعصلاتهقضىحتى

،والمروةالضفاجاءترأيناهإذاحتىفجئنا،اخرىليلةتواعدناثم

)3(.وبينهبيننافحالت

)1(

)2(

)3(

هي)و.الوسيطالمعجمشوك/لهشجركل)العضاه(:.مرسلاتفسيرهفيجريرابنرواه

سائلا.رملاأي:(أهيل)كثيبا.حدتهاحالبالجمرالشوكتشبيهالمرادجمر(

بكر،أبيبنتأسماءحديثمنوغيره)325(والحميدي،)53(يعلىأبوأخرجه

مواردفيخرجناهعباسابنعنالبابوفي.الذهبيووافقه،2361/الحاكموصححه

الكف،ملءالحجر)الفهر(:)8/738(.الفتحفيالحافظوحسنه،)3021(الظمآن

فمه.:)فاه(.النهايةمطلق!الحجرهو:وقيل

مجمعفيالهيثميوذكره.82()0المناهلجيد/بسند""الدلائلفينعيموأبوالطبرانيرواه

أعرفها".فلمالحكمبنتغير،ثقاتورجال،الطبراني"رواه:وقال8227/الزوائد

الى،الأردنفيالعقبةمنالشرقمنالأحمرالبحرإلىالمنكفئةالأرضعلىتطلق:()تهامة

،الحجازتهامةتسمىالحجازوفي،اليمنتهامةتسمىاليمنوفي.اليمنفي"المخا"

.الاثيرةالمعالمفيشرابمحمدالفاضلأستاذناقاله/والعقبة،وجدة،المكرمةمكةومنها

جزءأالانأصبحت.م2(0)0عنيزيدلاماالمشرفةالكعبةعنتبعدصخريةأكمة:)الصفا(

=،صخريةأكمة()المروة.أشواطسبعةالمروةإلىالسعييبدأومنها،الحرامالمسجدمن
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قتلليلةحذيفةبنجهموأبوأناتواعدت:عنهاللهرضيعمروعن-9501

وقرأ،الفاتحةوقرأفافتتحلهفتسمعنا،منزلهفجئتا،ع!ي!االلهرسول

ثموفافا!بألقارعةوعادمثمرو!كذبتالحافةمارنكإوما!الحاقةما5آلحاقة!الو

سبععليهتمسخرها!،صثزصعرعالمجؤبرلخفاهل!واعا!وأمالإيمبآلظاغيهفاقلوا

لهمترىفهل!؟بمضاوليئنخلأغجازكأنهم!زشفيهافترهـائقؤمأتاهـحسومآوثمنيةليالى

.]8-1:الحاقةأ(با!ةمن

منفكانت،هاربينوفرا،انج:وقال،عمرعضدعلىجهمأبوفضرب

.])1(صنهالله[رضيعمرإسلاممقدمات

قريش،أخافتهعندماالتامةوالكفاية،المشهورةالعبرةومنه-0601

وقد،رؤوسهمعلىفقام،بيتهمنعليهمفخرج،وبيتوهقتلهعلىوأجمعت

وخلص،رؤوسهمعلىالترابوذر،أبصارهمعلى]أتعالىاللهضرب

)2(

منهم.

ومن،الآياتمنلهاللههيابماالغارفيرؤيتهمعنوحمايته-6101

ندخلقالوا:-حينخلفبناميةقالحتى،عليهنسجالذيالعنكبوت

يولدأنقبلمن)3(أنهأرىماالعنكبوتنسجمنوعليه،فيهأربكمما-:الغار

محمد؟

)1(

)2(

)3(

الصفابينوالمسافة.الحرامالمسجدمنجزءاالاناصبحت.الشمالمنالمسعىنهايةهي

.مترا)693(حواليوالمروة

فيالهيثميوذكره،عمرعنعبيدبنشريحطريقمن،1/17أحمد--بنحوهأخرجه

عبيدبنشريحأنإلاثقاتورجالهالأوسطفيالطبراني"رواه:وقال962/الزوائدمجمع

لم"الفاتحة"وقرأ:.قوله.له""فتسفعنا:بدلله""فسمعنا:المطبوعوفي.عمر"يدركلم

.والقاريالخفاجيشرحفيولا.المطبوعفييرد

ابنعنضعيفبسندمردويهابنواخرجه.البيهقيواخرجه.إسحاقابنذكره

:وقال8/228الزوائدمجمعفيالهيثميالحافظبنحوهوذكره)822(.المناهل/عباس

خفية.فيليلاقتلهقصدوا:()بئتوه."الصحيحرجالأحدهماورجالباسنادينأحمد"رواه

.المطبوعفيتردلم،""من:كلمة
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كانتلمااحدفيهكانلو:قريشفقالت،الغارفمعلىحمامتانووقفت

.)1(الحمامهناك

جعلتوقد،الهجرةحينجعشمبنمالكبنسراقةمعوقصته-6201

قربإذاحتىواتبعهفرسهفركب،بهفأنذر،الجعائلبكرأبيوفيفيهقريش

واستقسم،عنهافخر،فرسهقوائمفساخت،ع!ي!النبيئعليهدعامنه

.يكرهمالهفخرح،بالازلام

لايلتفت،وهو،)001/أ(ع!ي!النبيقراءةسمعحتىودناركبثم

نا،تحزن"لا:فقال.أتينا:ع!ي!للنبيفقاليلتفتعنه]الله[رضيبكروابو

فزبرها،عنهاوخز،ركبتهاإلىثانيةفساخت014]:[التوبةمعنا"الله

أمانا،بم!طهجم!النبيئلهفكتب،بالأمانفناداهم،الدخانمثلولقوائمهافنهضت

يتركألاع!ي!النبيوأمره،بالاخباروأخبرهم،بكرأبو:وقيل،فهيرةابنكتبه

بهم.يلحقأحدا

هاهنا.ماكفيتم:للناسيقولفانصرف

.لى)2(فادعوا،عليدعوتماأراكما:لهماقالبل:وقيل

ع!يم.النبيئظهورنفسهفيووقع،فنجا

يعلم،يشتدفخرح،خبرهماعرفراعياأن:آخرخبروفي-م6201

)1(

)2(

:بدل""ووقعت:المطبوعوفي.وطلبتكمحاجتكم:()أربكم.(م081،081)برقمتقدم

."ووقفث"

فيومسلم،)8093(البخاريفيوهي.حديثهمن)6093(البخاريرواهاسراقةقصة

حديثمن193(1)البخاريأيضأورواها.عازببنالبراءحديثمن75(00/2)9الزهد

غاصت)ساخت(:.أجرمنالعملعلىيجعلماوهي:الجعالةجمع)الجعائل(:.انس

هي:الازلام(بالأزلام)استقسم.عنهاسقطعنها(:)فخز.الوسيطالمعجم/الأرضفي

كان.تفعلولا،افعل:والنهيالأمرمكتوبعليها،الجاهليةفيكانتالتيالأعواد

خرحفان،عودامنهافأخرح،يدهادخلمهمأأمراأردفاذا،لهوعاءفييضعهاالرجل

غلبته(:النبي)ظهور.يفعلهولم،عنهك!،النهيخرجوإن،لشأنهمضى،الأمر

.دخانكأنهالجوفيمرتفعغباراي:(الدخان)مثل.أعدائهعلىوانتصاره
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وأنسي،يصنعمايدريفما،قلبهعلىضربمكةعلى)1(وردفلما،قريشا

موضعه.إلىرجعحتى،لهخرجما

وهوبصخرة،جهلأبو-وغيرهإسحاقابنذكرفيما-وجاءه-6301

إلىيداهويبست،بيدهفلزقت،عليهليطرحها،ينظرونوقريش،ساجا

ففعل،،لهيدعوأنسألهثم،خلفهإلىالقهقرىيرجعوأقبل،عنقه

ليدمغنه،رآهلئنوحلف،بذلكقريشمعتواعدقدوكان،يداهفانطلقت

بيهم،قطمثلهرأيتما،فحلدونهليعرضأنهفذكر؟شأنهعنفسألوه

يأكلني.أن

.")2(لأخذهدنالو،جبريل"ذاك:ع!ي!النبيفقال

ليقتله،غ!ي!النبيأتىالمغيرةبنيمنرجلاأنالسمرقنديوذكر-6401

أصحابهإلىفرجع،قولهوسمع،ع!ي!النبييرفلم،بصرهعلىاللهفطمس

.نادوحتىيرهمولم

!!فهىأغللاأغنقهتمفىجعقناإنا!الو:نزلت،القصتينهاتينفيأنوذكر

لافهمفاغشتئهمضلفهؤسذاومقسذاأيذيهتمئتنمنوجعقنا5مقمحونفهمقانآفي

3)ص،روه
.]8،9:[يس((يب!رون

)1(

)2(

)3(

.المطبوعفيتردلم.""على:كلمة

أهلمنرجلحدثني،إسحاقبنمحمدطريقمن465-1/464السيرةفيكثيرابناورده

نأليفذكر:إسحاقابنقال،اخرهوفي...عباسابنعن،عكرمةعن،مصر

)825(المناهلفيالسيوطيونسبه."لاخذهمنهدناولو،جبريلذلك":قالجم!اللهرسول

لئن:جهلأبوقال:قالعباسابنعن)5894(البخاريوروى.الدلائلفينعيمأبيإلى

لأخذتهفعلهزلو:فقال!لمجتالنبيذلكفبلغ.عنقهعلىلأطأنالكعبةعنديصليمحمدارأيت

الشخةبلغتحتىشخهفلانأ:دمغاليدمغنه(.خلفإلنالرجوع:)القهقرى(."الملائكة

القويالذكر:والفحل،الإبلمنأي)فحل(.الوسيطالمعجم/دماغهأخرح-و،دماغه

.حيوانكلمن

أيديهمفاذا،ليأخذوهقامواقريشمنناساأن:بلفظعباسابنعنالدلائلفينعيمأبورواه

حتىفدعا.والرحماللهانشدك:فقالوا.يبصرونلاعمي،وآذانهماعناقهمإلىمجموعة

.7]-ا:[يم!(يؤمنونلا!:قولهآلمحيهص(إلى!وألقرءانيمئق):فنزلت،عنهمذلكذهب
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إلىخرجإذ،قضتهفي][وغيره،إسحاقابنذكرهماذلكومن-6501

بنعمروفانبعث،آطامهمبعضجدارإلىفجلس،أصحابهفي،قريظةبني

المدينةإلىفانصرف!النبيفقام،رحىعليهليطرحأحدهمجحاش

.)1(بقصتهموأعلمهم

اللونعـتاذممرواءامنواائذيفيهأيها!:تعالىقولهانأ/ب(").قيلوقد

اللهواتقوأعن!تمأنديفؤور!تأيديهصإلئكخيئسالواأنقؤأهئمإذلجم

نزلت.القصةهذهفي.]11:المائدةائمؤمنوت(فقيتوصاللهوعل

عقلفييستعينالنضيربنيإلىخرجأنهالسمرقنديوحكى-6601

اجلس،:أخطببنحييلهفقال!،أميةبنعمروقتلهما)2(اللذينالكلابيين

سألتنا.ماونعطيكنطعمكحتى!القاسمأبايا

معهمحييوتوامرعنهما]الله[رضيوعمربكرأبيمع!يمالنبيفجلس

حاجتهيريدكأنهفقام،بذلكغ!ي!النبيئ]السلام[عليهجبريلفأعلم،قتلهعلى

)3(.المدينةدخلحتى

نأ-عنهاللهرضيهريرةأبيعن،)4(والحديثالتفسيرأهلوذكر-6701

رقبته.ليطانيصلىمحمدارأىلئنقريشاوعدجهلأبا

علىناكصاهارباولىمنهقربفلما،فأقبل،اعلموه!النبيصلىفلما

مملوءخندقعلىأشرفتمنهدنوتلمافقال!:،فسئل،بيديهمتقيا،عقبيه

)1(

)2(

)3(

)4(

وعزاه.رومانبنيزيدحديثمن-3162/كثيرابنسيرةفي-كماإسحاقابنأخرجه

هي)رحى(:.حصونهم.)اطامهم(:تفسيرهفيالكلبيإلى)827(المناهلفيالسيوطي

الاخر/المعجمعلىأحدهمايوضع،مستديرانحجرانوهي،بهايطحنالتيالأداة

الوسيط.

.المطبوعمنوالمثبت،"قتل":الأصلفي

)الكلابثين(:.دية:)عقل(.مرسلحديثوهو،)828(المناهل/عروةعنالبيهقيرواه

.2/186هشامابنسيرةفيقتلهماخبروانظركلاببنيإلنينتسباناللذينالرجلينأي

عصيك.اللهبرسولالغدرعلىالنضيربنيمعواتفقتشاور:)توامر(

.المطبوعمنوالمثبت."الحديثومعنىالتفسيرأهل"وذكرةالاصلفي



.الارضملأتقدأجنحةوخفق،عظيماهولاوأبصرت،فيهأهويكدتنارا

.عضوا"عضوالاختطفتهدنالو،الملائكة"تلك:ع!يمافقال

رئكاكان!أشتغقاهرأنجليطغىأقيلنسنإنص!و:!ي!االنبيعلىأنزلثم

!يالقوى+أمرأو!أفد3علىكانإنتتأر!صحلإذاتجذا!ين!أئذىأرءتتجالزتجع

بهذبةناصيؤ!بألاص!يةلنعئ!فعابتهلعلبنكلاجيرىاللهبانأ!لغلم!وتوفئكذبإنياأر

()1(هواقتربواشجذنطعهلاص5اكزلإنيةيشذعجناديمفلدع5ضاطئؤ

ا].6-9:[العلق

يومأدركهالحجبيعثمان)2(بؤشيبة:بيعرفرجلاانويروى-6801

محمد.منثأريأدركاليوم:فقال،وعمهاباهقتلقدحمزةوكان،حنين

فلما:قال،عليهليصبهسيفهورفع،خلفهمناتاهالناساختلطفلما

بيوأحس،هاربافوليت،البرقمنأسرعنارمنشواظإليارتفعمنهدنوت

فما،إليالخلقأبغضوهو،صدريعلييدهفوضع،فدعانيءسج!االنبيئ

أضربأمامهفتقدمت"فقاتل"ادن:لي[وقال،إليالخلقأحبوهوإلارفعها

.])3(دونهبهلاوقعتالساعةتلكأبيلقيتولو،بنفسيوأقيهبسيفي

وهو،الفتحعامع!يماالنبيقتلأردتعمرو)4(:بنفضالةوعن-9601

:قال.نعم:قلت(إ")"يافضالة:قالمنهدنوتفلما،بالبيتيطوف

ووضع،ليواستغفرفضحك،لاشيء:قلت؟"نفسكبهتحدثكنت"ما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عنه.وأحجم،اعتزمهقدكانعمارجع:(عقبيهعلى)نكص.)7927(مسلمأخرجه

."....شيبةأن"وروي:المطبوعفي

فيالحافظوقال.شيبةعنالدلائلفينعيمأبيإلى)083(المناهلفيالسيوطينسبه

وكذا،بمعناهالمغازيفياسحاقابنوذكره،خيثمةأبيابن"رواه:2/157الإصابة

عناخربإسنادالبغويساقهوكذا،مطوللهباسناد،الواقديعن،سعدابنأخرجه

خالصلهبنار(:من)شواظنظر".إسلامهقصةإسنادفي:الشكنابنقال...شيبة

.لمخلوفالقرانكلماتفيه/دخانلا

.عميير"بنفضالة"والإصابةالغابةأسدفياسمهوورد.والمطبوعالاصلفيهكذا

."أفضالة؟":المطبوعفي

441



شيـا)101/أ(اللهخلقماحتىرفعهاما!اللهفو.قلبيفسكن،صدريعلىيده

.(منه)1إليأحب

-حينقيسبنوأربد،الطفيلبنعامرخم!صذلكمشهورومن-0701

فاضربهمحمدوجهعنكأشغلأنا:لهقالعامووكان،!النبيعلىوفدا

نأهمصتما!والله:لهقال،ذلكفيكلمهفلما،شيئأفعليرهفلم.أنت

؟)2(أفأضربك،وبينهبينيوجدتكإلاأضربه

وعينوه،بهأنذروا،والكهنةاليهودمنكثيراانتعالىلهعصمتهومن

اللهفعصمه،قتلهعلىوحضوهم،بهمبسطؤبه)3(وأخبروهم،لقريش

.أمرهفيهبلغحتىتعالى

عليهقالكما،شهرمسيرةامامهبالزعبنصرهذلكومن-7101

)4(.السلام

فصل

(والعلوأ])المعارفمنلهاللهجمعفيما!يه!معجزاتهأفي

منبهوخضه،والعلومالمعارفمنلهاللهجمعهماالباهرةمعجزاتهومن

وقوانين،شرائعهأمور)6(ومعرفته،والدينالدنيامصالحجميععلىالاطلاع

وقصص،قبلهالأممفيكانوما،أمتهومصالح،عبادهوسياسة،دينه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

وعزاها.عمير(بنفضالة)ترجمةالإصابةفيحجرابنالحافظهذهعياضيىروايةإلىأشار

.إسحاقابنإلن)831(المناهلفيالسيوطي

/المناهلعروةعنالدلائلفينعيمأبووأسنده،سندبلاإسحاقوابن،البيهقيرواه

مرسل.حديثوهو)832(

لهم.بقهرهأي:بهمبسطوته

الله.عبدبنجابرعن(152)ومسلم،)335(البخاريأخرجه

.عنديمنحاصرتينبينما

."بأمور":المطبوعفي
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وحفظ،زمنهإلىادملدنمنالماضيةوالقرونوالجبابرةوالرسلالانبياء

وصفات،فيهماللهوأيام،أنبائهمودرد،سيرهمووعي،وكتبهمشرائعهم

وحكم،وأعمارهمبمددهموالمعرفة،ارائهمواختلاف،أعيانهم

بماالكتابيينمنفزقةكلومعارضة،الكفرةمنأمةكلومحاخة،حكمائهم

منكتموهبماوإخبارهم،علومهاومخباتبأسرارهاواعلامهم،كتبهمفي

.وغيروهذلك

بضروبوالإحاطة،فرقهاألفاظوغريب،العربلغاتعلىالاحتواءإلى

أشعارها،ومعانيوحكمها،وأمثالهالايامهاوالحفظفصاحتها)1(،

والحكم،الصحيحةالامثالبضزبالمعرفةالىكلمهابجوامعوالتخصيص

الشرعقواعدتمهيدإلى،للمشكلوالتبيين،للغامض)2(التفهيملتقريبالبينة

محاسنعلىذريعتهاشتمالمع،تخاذلولا)101/ب(فيهتناقضلاالذي

ملحامنهينكرلم،مفضلمستحسنشيءوكل،الادابومحامد،الأخلاق

)3(.الخذلانجهةمنإلاشيئاسليمعقلذو

صوبه،إليهيدعوماسمعإذابهالجاهليةمنوكافر،لهجاحدكلبل

عليه.برهانإقامةطلبدونواستحسنه

أنفسهمبهوصان،الخبائثمنعليهموحرم،الطيباتمنلهمأحلماثم

اجلابالناروالتخويف،عاجلاوالحدودالمعاقباتمنوأموالهموأعراضهم

علىوالعكوف،الدرسمارسمنإلا،بهولايقوم،علمهلايعلمامما

.هذا)4(بعض]ومثافنة،الكتب

كالطب،،المعارفوفنون،العلومضروبعلىالاحتواءإلى

."فصاحاتها":المطبوعفي(1)

"الفهم".:نسخةفي)2(

التوفيق.عدم:الخذلان)3(

ذكر.مابعضمتابعة:هذا(بعض)مثافنة)4(!
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مماالعلوممنذلكوغير،والنسب،والحساب،)2(والفرائض،()1والعبارة

علمهم.فيوأصولاقدوةفيها[ع!]كلامهالمعارفهذهأهلاتخذ

.1(عابر")لأول"الزؤيا:كقوله-7201

.طائر")4(رجل"علىوهي-7301

الرجلبهايحدثورؤيا،حقرؤيا:ثلاث"الرؤيا:وقوله-7401

.(")الشيطانمنتحزينورؤيا،نفسه

.")6(تكذبالمؤمنرؤياتكدلمالزمانتقارباذا":وقوله-7501

.")7(البردةداءكلأصل":وقوله-7601

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

وتعبيرها.الرؤياتأويل:العبارة

المواريث.علم:الفرائض

أبانبنيزيداسناده"في:البوصيريزوائدوفي.أنىحديثمن)1593(ماجهابنأخرجه

إذاالروياأن:الحديثومعنى.الشيءفيالناظر:العابر)عابر(."ضعيفوهو،الرقاشي

عنهاوانتفى،أؤلهاماعلىوقعت،عبارتهايعرفمنفعبرها،أكثرأوتأويليناحتملت

التأويل.منغيره

حديثمنوغيره)1493(ماجهوابن،)2278(والترمذي،)0205(داودأبوأخرجه

ووافقه،093()4/والحاكم،موارد)5917(حبانابنوصححه.العقيليرزينأبي

هيالرؤياأنالمراد:طائر(رجل)علئ."صحيححسنحديث"هذاالترمذيوقال:الذهبي

،عثرتحيثووقعت،فسقطتطائبررجلعلئكانتفكأنها،الأولالمعتريعبرهاالتي

النهاية./حركةبأدنىالطائررجلعلئيكونالذييسقطكما

فيالسيوطيوقال.07()17البخاريوانظر.هريرةأبيحديثمن)2263(مسلمأخرجه

وتصحف."الصحابةمنعشربضعةحديثمن،وغيرهما،"الشيخان:)835(المناهل

.""تخزينإلى""تحزينالمطبوعفي

.هريرةابيحديثمن)2263(ومسلم،07()17البخاريأخرجه

وضعفه.أنىحديثمنالعللفي"الدارقطني:)21(رقمالمنتثرةالدررفيالسيوطيقال

الصغيرالجامعفينسبتهوزاد".بالصوابأشبهوهو،قولهمنالحسنعنوروي؟قال

الزهريوعن،سعيدأبيوعن.عليعنالطبفينعيموأبيالسنيابنإلى)8701(

طرقه،منشيءيصحولا:بعضهمقال":1532/القديرفيضفيالمناويوقال.مرسلا

المقاصد=وانظرمسعود"ابنكلاممنالفائقفيوجعله،الإسنادبهذابافى:عديابنوقال



قوله:منعنه]الله[رضيهريرةأبيحديثفيعنهرويوما-7701

حديثاهذاكانوإن،واردو(()1(إليهاوالعروق،البدنحوض"المعدة

الدارقطني.عليهتكلمموضوعاوكونيلضعفهنصححهلا

والحجامة،،واللدود،.السعوطبهتداويتمما"خير:وقوله-7801

.")2(والمشي

واحدى،عشرةويسع،عشرةسبعيومالحجامةو"خير-9701

)3(ص
."وعشرين

.أشفية")4(سبعةالهنديالعود"وفي-0801

لاب!،كانفان،(بطن)منشراوعاءادمابنملا"ما:وقوله-8101

.")6(للنفسوثلث،للشرابوثلث،للطعامفثلث

:فقالأرض!؟أم،امرأةأمهوأرجل-سبأعنسئلوقد-وقوله-8201

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

القيسراني،لابن(11)4رقمالتذكرةومعرفة،()43صالمطالبواسنى،()12الحسنة

النهاية./المعدةعلىالطعامؤيقلالتخمةهي:)البزدة(.1/402حبانلابنوالمجروحين

اللهعبدبنيحيى"وفيه:586/الزوائدمجمعفيالهيثميقال.الاوسطفيالطبرانيرواه

فيكما-الدارقطنيوقال.ترىكماعياضالقاضيبوضعهوحكم."ضعيفوهو،البابلتي

كلاممنهوإنما.مج!يبالنبيكلاممنهذايعرفولا)3501(-:رقمالحسنةالمقاصد

ابجر".بنسعيدبنالملكعبد

حديث"هذا:وقال،عباسابنحديثمن5302(،4802،)4702الترمذيأخرجه

ونحوهاالادويةمنيصمثما:)اثلدود(.الانففييدخلالدواء:)الشعوط(."غريبحسن

المسهل.:()المشي.بالمحجمالدمامتصاص()الحجامة.الفمشقياحدفي

الذهبي.ووافقه4012/الحاكموصححه،عباسابنحديثمن2(0)53الترمذيأخرجه

.445-7245/الأصولجامعوانظر"غريبحسنحديثهذا":الترمذيوقال

)العود.محصنيبنتقيسأمحديثمن)2214(ومسلم،)5713(البخاريأخرجه

.يسيرةمرارةفيه،قابض،الرائحةطيب،الهندبلادمنبهيؤتىخشب(الهندي

."قوله"إلى:زيادةالاصلفي

.()132برقمتقدم.صحيححديث
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(أ1/)20الحديث(")1...أربعةوتساءم،ستةمنهمتيامن:عشرةولد،"رجل

بطوله.

اضطرتمماذلكوغير،)2(قضاعةنسبفيجوابهوكذلك-8301

ذلك.منفيهاختلفواعماسؤالهإلىبالنسبشغلهاعلىالعرب

وغلصمتها.هامتهاومذحج،ونابهاالعربرأس"حمير:وقوله-8401

.وذروتها")3(غاربهاوهمدان،وجمجمتهاكاهلهاوالأزد

السمواتاللهخلقيومكهيئتهاستدارقدالزمان"ان:وقوله-8501

.")4(والأرض

)1(

)2(

)3(

)4(

بنفروةحديثمن2424/والحاكم،)8893(داودوأبو،)3222(الترمذيأخرجه

منوالطبرانيأحمدورواه".غريبحسنحديث"هذا:الترمذيوقال.المراديمسيك

أحمد"رواه:وقال7/49و1/391المجمعفيالهيثميوذكره،عباسابنحديث

2423/الحاكموصححه."ثقاترجالهماوبقية،ضعفوفيهلهيعةابنوفيه،والطبراني

فيالهيثميقال.السلميحصينبنيزيدحديثمنالطبرانيأيضاورواه.الذهبيووافقه

الحسنبنعليالطبرانيشيخغيرالصحيحرجالورجالهالطبراني"رواه:749/المجمع

.الشامسكن:()تشاءم.اليمنسكن:)تيامن(."أعرفهولمالصائغصالحابن

الجهني.مرةبنعمروحديثمنوالطبراني،والبزار،()1567يعلئوأبو،أحمدرواه

منالكبيرفيالطبرانيوأخرجه."لهيعةابن"وفيه:491-1/391المجمعفيالهيثميقال

عبيدأبيبنمحمدإلا،الصحيحرجال"ورجاله:المجمعفيالهيثميوقال،سبرةحديث

"كنت:مرةبنعمروحديثولفظ."ترجمهمنأرلمفاني،العزيزعبدوالد،الذراوردي

:قال.لأقومثوبيفأخذت:قال"فليقممعدمنهاهنا"من:فقالمج!يكاللهرسولعندجالسا

حمير".منقضاعةمعشر"أنتم:قال!اللهرسولياأنا؟ممن:فقلت.الثانيةقالثم."اقعد"

مجمعفيالهيثميإسنادهوحشن،عثمانحديثمن)7028(برقم3503/البزارأخرجه

:يقال:)نابها(.منكر"وهو"-:)845(المناهلفيكما-حجرابنوقال.01/14الزوائد

وهو.الحلقومرأس:الغلصمة)غلصمتها(.رأسها)هامتها(:.سيدهم:قومهنابهو

وأكتفهبينما.الإنسانمنالكاهل)كاهلها(:.والمنزلةالشرففيتمكنهمإلىإشارة

.الملضاتفيمعتمدهم:فلانبنيكاهلوفلان.الصلبفيالعنقموصل

:الغارب)غاربها(.الوسيطوسئدهم/المعجمالقدمرئيس:الجمجمة)جمجمتها(

.أعلاه:شيءكلذروة)ذروتها(.الوسيطالمعجمشيء/كلأعلئ-و،الكاهل

=أن:الحديثومعنى.بكرةأبيحديثمن()9167ومسلم،)7931(البخاريأخرجه
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.سواء")1("زواياه:الحوضفيوقوله-8601

مئةفتلك[أمثالها]بعشرالحسنة"وان-:الذكرحديثفي-وقوله-8701

.")2(الميزانفيمئةوخمسوألف،اللسانعلىوخمسون

.هذا")3(الحمامموضع"نعم:بموضعوهووقوله-8801

.")4(قبلةوالمغربالمشرقبين"ما:وقوله-9801

.(")منكبالخيلأفرس"أنا:الاقرعاو،لعيينةوقوله-0901

.")6(للمملأذكرفانه،أذنكعلىالقلم"ضع:لكاتبهوقوله-1901

[قد]حتى،شيءكلعلماوتيولكنه،يكتبلاكانكلجمأنهمعهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

بعدسنةذلكويفعلون،فيهليقاتلوا،النسيءوهو،صفرإلىالمحزميؤخرونكانواالعرب

تلككانتفلما،السنةشهورجميعفييجعلوهحتىشهرإلىشهرمنالمحزمفينتقل،سنة

السنةودارت،النقلقبلبهالمخصوصزمنهإلىعادقدكان-الوداعحجةعام-السنة

النهاية./الاولىكهيئتها

51(.)0برقمتقدم

)269(ماجهوابن،74()3/والنسائي،34(01)والترمذي،5()650داودابوأخرجه

()402رقمالاذكارفيالنوويإسنادهوصحح.العاصبنعمروبناللهعبدحديثمن

."صحيححسنحديث"هذا:الترمذيوقال،حجرابنوالحافظ،بتحقيقي

1/927:الزوائدمجمعفيالهيثميوقال.رافعابيحديثمنالكبيرفيالطبرانيرواه

)984(.المناهلفيالسيوطيتضعيفهعلىوتبعه"ضعيفوهو،يعلىبنيحيى"وفيه

(2)80المرامبلوغفيكماالبخاريوقواه.(101)1ماجهوابن،)344(الترمذي!خرجه

صحيح.حسنحديثهذا:الترمذيوقال،بتحقيقي

التميمي.حاب!بنالاقرعفيهيذكرولم.عبسةبنعمروحديثمن387()4/أحمداخرجه

...والطبراني،ومرسلامتصلاأحمدرواه":وقال0/143المجمعفيالهيثيوذىه

التميميحاب!ابنهو:)الاقرع(.الفزاريحصنابنهو)عيينة(."ثقاتالجميعورجال

وأعلم.أبصر:()أفرس

ثابت:بنزيدحديثمن2018/المجروحينفيحثانوابن،)2714(الترمذيأخرجه

فيعساكرابنإلى)826(الصغيرالجامعفيالسيوطي.ونسبهالترمذيإسنادهوضعف

يكتبماإلقاء:والإملاء.المملل:أصلهاللممل(.بالضعفلهورمز،أن!عقتاريخه

الكاتب.على
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تصويرها.وحسنالخطحروفبمعرفتهاثاروردت

)2(شعبانابنرواه")1(الرحيمالرحمناللهبسمتمذوا"لا:كقوله-2901

.عباسابنطريقمن

يكتبكانأنه-معاويةعنيزوىالذي-الاخرالحديثفيوقوله-3901

وفرق،الباءوأقم،القلموحرف،الذواة"ألق:لهفقالالسلامعليهيديهبين

.")3(الرحيموجود،الرحمنومذ،اللهوحسن،الميمتعورولا،السين

هذاعلميرزقانيبعدفلاكتبالسلامعليهأنهالروايةتصحلموإن،وهذا

.والقراءةالكتابةويمنع

فأمو،أشعارهامعانيوحفظه،العرببلغاتالسلامعليهعلمهوأما

.الكتابأولبعضهعلىنبهناقد،مشهور

الأمم.لغاتمنلكثيرحفظهوكذلك

بالحبشية.حسنةوهيسئه")4(،"سئه:الحديثفي-كقوله4901

)1(

)2(

)3(

)4(

،حزبم"ابن"ضعفه:الرياضنسيموفي،"أجده"لم)853(:المناهلفيالسيوطيقال

بسمأحدكمكتب"إذا:ان!حديثمنالجامعفيوالخطيبالفردوسمسندفيوللديلمي

)834(.الصغيرالجامعفيلضعفهالسيوطيورمز،"الرحمنفليمدالرحيمالرحمنالله

اللهرضيثابتبنزيدحديثمن،عساكروابنوللخطيب."كذاب"فيه:الذهبيوقال

الجامعفيالسيوطيذكره،فيه"السينفبين،الرحيمالرحمناللهبسمكتبت"اذا:عنه

طويلة.مدةالسينتجعلوالاأي:تمدوا(الا.لضعفهورمزه،)835(الصغير

صاحبكان:الذهبيقال.ياسربنعمارولدمن.العضاريشعبانبنالقاسمبنمحمدهو

والتقوىالورعمع،الناسوايام،بالاخباربصرمع،الفقهفيمديدوباع،واتباعسنة

"القرانأحكام"وكتاب،الفقهفي""الزاهيكتابمنها:البديعةالتصانيفله.الروايةوسعة

.97-16/78النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظرهـ.)355(سنةمات.وغيره

القلم:حزف(القلم)حرف.مدادهاأصيح:(الدواة)ألق.الفردوسمسندفيالديلميرواه

مستقيمة.اجعلهاالباء()اقمعرضأ.قطعهالشيء:وقط.الوسيطالمعجممحرفاآقطه

الجلالة.لفظكتابةأي:(الله)وحسن.مطموسةدائرتهاتجعللاأي:(الميمتعؤرالا

الحبشة،أرضمن"قدمت:قالت.خالدبنتخالدأمحديثمن)3874(البخاريأخرجه

=الاعلاميمسحع!اللهرسولفجعل،أعلاملهاخميصةبم!ي!اللهرسولفكساني،جويريةوأنا
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بها.القتلوهو(")1الهرج"ويكثر:وقوله-5901

وجعايدردم؟")2("أشكنب-:هريرةأبيحديثفي-وقوله-6901

بالفارسية.البطن

منإلاببعضهولا)201/ب(بهيقومولاهذابعضيعلملامماذلكغيرإلى

.عمرهأهلهاومثافنة)3(الكتبعلىوالعكوفالدرسمارس

عرفولا،يقرأولميكتبلم،أمي-[تعالى]اللهقال-كمارجلوهو

هذهمنلشيءقراءةولاعلملهمقومبيننشأولا،صفتههذهمنبصحبة

منشلواكنتوما!و:تعالىاللهقال،منهابشىءقبلهوعرفولا،الأمور

.]84:[العنكبوتالمحثطلوت(لازتاب%صاسمينربرتخظمولابمبمنقت!4ء

،والبيان،والشعر،أوائلهاوأخبارالنسبالعربمعارفغايةكانتانما

ومباحثة،بطلبهوالاشتغال،ذلكلعلمالتفزغبعدلهمذلكحصلوإنما

عنه.أهله

ع!ي!.علمهبحرمننقطةالفنوهذا

فيحيلةالكفرةوجدولا،ذكرناهممالشيءالملحدجحدإلىسبيلولا

يعفمهرإتماو)4(ميو25]:[الانعام(الأؤلينأشطير!الو:قولهمإلانصصناهمادفع

.]301:[النحللمجثر(

لسانوهذاأعجمىإليهيلحدوتالذىلسات):بقولهقولهماللهفرد

.]301:لنحلا[(قبعرث

)1(

)2(

)3(

)4(

.وتشذدنونهاتخفف:"سنه".حسنا(حسنيعني:الحميديقال،"سناهسناه":ويقولبيده

.()629برقمتقدم

ضعفهوقد،سليمأبيابنوهوليثإسناده"في:الزوائدوفي.)3458(ما!ابنأض!

الباقي:عبدالأستاذمحققهقالدرد"."اشكمت:ماجهابنسننفيوجاءا!ور".

كذا.وصلهمزةوالهمزة.للخطابوالتاء.وجعأي:ودرد.بطنأي:أشكم:"بالفارسية

بحارمجمعتكملةفيجاءولكن؟بطنكأتشتكي:ومعناه،الهمدانيحسينالدكتورحققه

.درد"أشكنت":المطبوعوفي.الباء"بسكونروايةوفي،ددمأشكنب":)7(صالانوار

ومجالسة.ملازمة:()مثافنة

.المطبوعفي"الواو"تردلم
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سلمانإماإليهتعليمهنسبواالذيفإن،العيانمكابرةقالوهماثم

الكثيرونزول،الهجرةبعدعرفهإنماوسلمان،الزوميأوالعبد،)1(الفارسي

.الآياتمنينعدلاماوظهور،القرانمن

اسمه.فيواختلف،مججيمالنبيعلىيقرأوكانأسلمفكانالزوميوأما

وكلاهما)2(أعجمي،المزوةعندعندهيجلسمججيمالنبيكانبل:وقيل

معارضةعنعجزواقد،)4(اللسنوالخطباء،اللذ)3(الفصحاءوهم،اللسان

فكيف،ونظمهتأليفهوصورة،رصفهفهمعنبلبمثلهوالإتيان،بهاتىما

.!(الكن)بأعجمي

يسارأو،جبرأو،يعيشأو،الروفيبلعامأو،سلمانكانوقد،نعم

فهل،أعمارهممدىيكفمونهم)6(أظهرهمبين-اسمهفياختلافهم-على

وهل؟السلامعليهمحمدبهيجيءكانمامثلمنشيءمنهمواحدعنحكي

عددهكثرةعلى-حينئذالعدؤمنعوماذلك؟منشيءبمعرفةمنهمواحدعرف

أيضاعنه)8(فيأخذهذاالىيجلسأن-)7(حسدهوقوة،طلبهودؤوبا()301/

الحارثبنالنضركفعل)9(شيعتهعلىبهيحتبئمامنهويتعفم،بهيعارضما

كتبه؟اخبارمن)01(بهيمخرقكانبما

،الكتابأهلبلادإلىاختلافاتهكثرتولا،قومهعن!ج!النبيئغابولا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.المطبوعفيتردلم،""الفارسيكلمة

الاختلاف-قليلبعد-المصنفوسيذكر.الروميوالعبد،الفارسيسلمانأي:)كلاهما(

العبد.هذااسمفى

الخصومة.الشديدوهو،ألدجمع)االلد(

.البلغاءالفصحاء()اللسن

لسانه.لعجمة،صعوبةبالعربيةإفصاحهفيأي)ألكن(

.""يكلمونه:المطبوعفي

.المطبوعمنوالمثبت،5""جسد:الأصلفي

."عليه":المطبوعفي

"شغبه".:المطبوعفي

.الكذبافتعالوهي،المخرقةمن:()يمخرق



وشبابه،صغرهفييزعىأظهرهمبينيزللمبل،)2(منهماستمذ:له)1(فيقال

يطللمسفرتينأوسفرةفيإلابلادهمعنيخرجلمثم،أبنائهمعادةعلى

.الكثير!فكيف،القليلتعليمفيهايحتملمدة)3(مكثهفيهما

عنهم،يغبلم،عشيرتهورفاقة)4(،قومهصحبةفي5سفرفيكانبل

وأ،قسنأو،حبرإلىواختلاف،تعليممنبمكةمقامهمدةحالهخالفولا

كاهن.أو،منجم

لكلقاطعاالقرآنمعجزفيبهأتىمامجيءلكانكلهبعدهذاكانلوبل

أمر.لكل(ومجليا،حخةلكلومدحضا،عذر

فصل

كثيرورؤيةوالجنالملائكةمعع!ي!أخباره[في

لهم])6(أصحابهمن

الملائكةمع5أنباؤاياتهوباهر،وكراماته-السلام-عليهخصائصهومن

أصحابهمنكثيرورؤية،لهالجنوطاعة،بالملائكةلهاللهوإمداد،والجن

أتمؤمنينوصلحوجتريلمولنههوأللهفإنعلتهتطهراوان!و:تعالىاللهقال،لهم

.]4:التحريم[ظهيز(لكذبغدوأتمليه!ة

ءامنوأ(الذلينفثئوامعكتمأفىأتملعكةإلىرئكيوحى)إذوقاد:

.]12:[الأنفال

ألملابكةمنبألئئممذكمأتلحخفأستتجابربكمدتمتتغيثونإذم!:وقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.المطبوعفيتردلم،له"":كلمة

".منهماستمذإنه:"فيقال:المطبوعفي

..المطبوعمنوالمثبت،"فيها":الأصلفي

عشيرته.وصحبة:(عشيرته)ورفاقة

وموضحا.كاشفا:مجليا()

.عنديمنحاصرتينبينما
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أدلهعندمن!لاألنصروماقلولكثمبهءوقطعينشئرىلأاأدلهجعلهوما36تعصدفين

.]9،01:ل!لأنفاا[عنىيزصكيؤ(اللهإث

أنصحتواقالواحضروهفلفاأتقرءانيستتمعوتألجنفننفراإلكصرقناوإذ):ل!وقا

.]92:الأحقاف(قدرينقوصمهوإكوتؤاقضىفلضا

الليثأبوحدثنا،عليهبسماعي،الفقيهالعاصيبنسفيانحدثنا-7901

،الجلوديأحمدأبوحدثنا،الفارسيالغافرعبدحدثنا:قال!،السمرقندي

أبي،حدثنا،معاذ)1(بناللهعبيدحدثنا،مسلمحدثنا،سفيانابنحدثنا

قال!:،اللهعبدعن،حبيشبنززسمع،الشيبانيسليمانعن،شعبةحدثنا

]السلام[عليهجبريلرأى:قال!.]18:النجمأالكبزى+(رتيءايفمنرأىلقذ)

جناع)2(.مئةسئاله،صورتهفي

الملائكة،منوغيرهمو|سرافيلجبريلمعمحادثتهفيوالخبر-8901

.مشهور)3(الإسراءليلةبعضهمصوروعظم1/ب()30كثرتهممنشاهدهوما

فرأى،مختلفةمواطنفيأصحابهمنجماعةبحضرتهراهموقد-9901

.)4(والإيمانالإسلامعنيسألهرجلصورةفيالسلامعليهجبريلأصحابه

عندهوغيرهما،زيدبنوأسامة،عباسابنورأى-0011،1011

.)5(دحيةصورةفيجبريل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.والمطبوعمسلمصحيحمنوالتصويب،معاذ"بنالله"عبد:الاصلفي

وقد.)3232(البخاريأيضاوأخرجه.282(/174)مسلمالإمامطريقمنالمصنفأسنده

.(44)5برقمتقدم

.()432برقمالمتقدم،الإسراءفيأنسحديثانظر

من)8(مسلموأخرجه،هريرةأبيحديثمن(01،)9ومسلم،(05)البخاريأخرجه

.الخطاببنعمرحديث

-9276/الزوائدمجمعفيالهيثميذكرها.الكلبيدحيةصورةفيلجبريلعباسابنرؤية

الهيثميذكرها-دحيةذكربدون-ورؤيته."أعرفهلممنوفيهالطبراني"رواه:وقال277(

."الصحيحرجالورجالهابأسانيدوالطبرانيأحمد"رواه:وقال9276/أيضأالمجمعفي

بن=أسامةحديثمن2(154)ومسلم،(0894)البخاريوأخرج.)3822(الترمذيوانظر
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رجلينصورةفيوميكائيلجبريلويسارهيمينهعن)1(سعدورأى-2011

بيض)2(.ثيابعليهما

واحد.غيرعنومثله

بدر)3(.يومخيلهاالملائكةزجربعضهموسمع-3011

.)4(الضاربيرونولا،الكفارمنالرؤوستطايررأىوبعضهم-4011

بينبلقخيلعلىبيضارجالايومئذالحارثبنسفيانأبوورأى-5011

.(شيء)لهايقومما،والأرضالسماء

)6(.الحصينبنعمرانتصا!الملائكةكانتوقد-6011

.)7(عليهمغشيافخر،الكعبةفيجبريللحمزةع!مالنبيوأرى-7011

كلامهم،وسمع،الجنليلةالجنمسعودبناللهعبدورأى-8011

.)8(الزطبرجالوشبههم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

وهي-المزةنزلجليلصحابي،الكلبيهو:()دحية.رأته-!يدالنبيزوج-سلمةأمأنزيد

معاوية.خلافةفيومات-الغربيةغوطتهاقرىمنكانتأنبعددمثقأحياءمنحيالآن

.المطبوعمنوالمثبت،""على:الاصلفي

.وقاصأبيبنسعدحديثمن23(0)6ومسلم،(04)54البخاريأخرجه

علىوحملهاحثهاأي:خيلها(الملائكة)زخر.عباسابنحديثمن()1763مسلمأخرجه

السرعة.

بنمحمد"وفيه:684/المجمعفيالهيثميقال.حنيفبنسهلحديثمنالطبرانيرواه

حديثمن5045/أحمدوأخرجهمناكير".روى:يونسابنقال.الإسكندرانييحمى

البيهقيوأخرجه."يسئملمرجلوفيه":683/المجمعفيالهيثميقال.المازنيداودأبي

.)862(المناهل/الليثيواقدأبيحديثمنالدلائلفي

هوأنهعمروبنسهيلحديثمنالدلائلفيوالبيهقي،1/76المغازيفيالواقديأخرجه

.وبياضسوادفيهاأي:()بلق:ذلكراىالذي

عليه.تسلمكانتأنها(167/)1226مسلموروى.)864(المناهل/قتادةعنسعدابنرواه

.)865(المناهلمرسلا/عمارأبيبنعمارعنالبيهقيرواه

،(045)مسلمصحيحفيبالجنلمجتاجتماعهحديثوانظر.)866(المناهل/البيهقيرواه

ولجم!=اللهرسولفيهااجتمعالتيالليلةأي(:الجناليلة3150-8/313الزوائدومجمع
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الرايةأخذأحديومقتللماعميربنمصعبأنسعدابنوذكر-9011

لهفقالإ"مصعبيا،"تقدم:لهيقولع!يمالنبىفكان،صوورتهعلىملك

ملك)1(.أنهفعلم،بمصعبلست:الملك

اللهرضي-الخطاببنعمرعنالمصثفينمنواحدغيرذكروقد-0111

فسلم،عصابيدهشيخاقبلاذمج!ي!النبيمعجلوسنحنبينا:قالأنه-عنه

اناقالأنت؟"من!الجن"نغمة:-مج!ي!وقال،عليهفرد،مج!ي!االنبيعلى

في...بعدهومننوحالقيأنهفذكر،إبليسبنلاقسبنالهيمبنهامة

.القرانمنسوراعلمهمج!ي!النبيئوأن،)2(طويلحديث

التيللسوداءالعزىهدمهعندخالدقتلاللهرحمهالواقديوذكر-1111

له:فقال،مج!ي!النبيواعلم،بسيفهفجزلها،عريانةشعرهاناشرةلهخرجت

.")3(العزى"تلك

صلاتي،عليليقطعالبارحةتففتشيطانا"ان:السلامعليهوقال-1211

حتىالمسجدسواريمنساريةالىأربطهأنفأردتفأخذته،منهاللهفأمكنني

ينبشلأمل!لىوهمتلىأ!ررب):سليمانأخيدعوةفذكرت،كفكماليهتنظروا

)1(

)2(

)3(

السودانمنجنس)الزط(:الزاد....وسألوه،القرأنعليهمفقرأ،بالجن

النهاية.والهنود/

،خباببنزيدحدثنا،""المصئففيشيبةأبيابنوأخرح،سعدابنإلئالمصنفعزاه

"أقدمأحديومقاللمج!اللهرسولأنثابتبنمحمدحدثني،عبيدةبنموسىعن

ملكولكن"بلئ":قال؟مصعبيقتلألم!اللهرسوليا:الرحمنعبدلهفقال،"مصعب

ضعيف.إسنادوهذا)867(المناهل"/باسمهوتسفىمكانهقام

المصنوعةاللآلئانظر.وغيرهالجوزيابنبوضعهوحكم.وغيرهوالعقيلي،البيهقيرواه

/1174177-.

.(09)2يعلئوأبو،والطبراني،الدلائلفيوالبيهقي،الكبرىفيالنسائيأيضاوأخرجه

المسند.محققأسدحسينالفاضلأستاذنايعلئأبياسنادوصحخ،الطفيلأبيحديثمن

وهوالمنذربنيحيىوفيه،الطبراني"رواه:وقال6176/الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره

قطعها.:)فجزلها(."ضعيف
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(")1خاسئااللهفرده]35:[صس(الوهابأنتإثكبعدىكنلأصد

واسع.بالثوهذا

فصل

الكتاباهلوعلماءوالأحبارالرهباناخبار[في

])2(أمتهوصفةصفتهعن

الرهبانعنالاخباربهترادفتمارسالتهوعلاماتنبوتهدلائلومن

واسمه)401/أ(أمتهوصفةصفتهمن،الكتابأهلوعلماءوالاحبار

أشعارفيذلكمنوجدوما،كتفيهبينالذيالخاتموذكر،وعلاماته

بنوكعب،)4(حارثةبنوالأوس،تبع)3(شعرمن،المتقدمينالموحدين

بنسيفعنذكروما،)6(ساعدةبنوقس،مجاشعبنوسفيان،(لؤي)

وغيرهم.يزن)7(ذي

بنوورقة،)8(نفيلبنعمروبنزيدأمرهمنبهعرفوما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

برقمالمصنفوسيعيده،هريرةأبيحديثمن)541(ومسلم،)461(البخاريأخرجه

عمود.)سارية(:.النهاية/فجأةصلاتيفيليتعرضأي(:البارحة)تففت)1556(.

ذليلا.صاغرا:)خاسئا(

.عنديمنحاصرتينبينما

اليمن.بلادفيالثانيةالحميريةالدولةملوكمنالاكبرللملكلقب:تبع

.الأعلامفيترجمةله.الأوسقبيلةجد:ثعلبةبنحارثةبنأوس

ترجمةله،الهجرةقبل)173(سنةماتالنبويالنسبسلسلةمن،خطيب،جاهليجذ

.الأعلام-!ي

ترجمةله.الهجرةقبل)23(سنةنحومات.مشهوربليغخطيب،الإياديساعدةبنض

(.الرابع)القسمالإصابةفي

فيترجمةله.الهجرةقبل)05(سنةنحومات،ودهاتهماليمانيينالعربملوكمن

.الأعلام

دينعلىاللهيعبدوكان،الإسلاميدركلم،زيدبنسعيدالجليلالصحابيوالدهو

."وحدهأمةالقيامةيوم"يبعث:فقال،بعدهاعنهوسئل،النبوةقبل!رالنبيراه.ابراهيم

.الأعلامانظر.سنينبخمسالمبعثقبلتوفي
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صاحبعالمهموشامول!،يهودوعلماء،الحميريوعثكلان،1لولمحل

.وخبرهصفتهمن،تبع

العلماءجمعهقدمماوالإنجيلالتوراةفيذلكمنألفيوما

،(3(سلامابنمثل،منهمأسلممنثقاتعنهما(2(ونقله،وبينوه

هس-)5(5(4(

ممنوأشباههم،(8(وكعب،ومخيريق)7(،)6(يامينوابن،سعيهوبني

يهود.علماءمنأسلم

،)11(بصرىوصاحسا،الحـشةر)01(.،)9( وسمطو0وبحيرا

،والجارود)13(،الشاموأسقفث،وضغاطر)12(

)1(

)2(

)ص!(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

)13(

قانعوابنوالبغويالطبريذكرهمتنضر.جاهليحكيم،المؤمنينأمخديجةعمابنهو

فيترجمتهانظر.الهجرةقبل()12نحومات.الصحابةفيوغيرهمحجروابنالسكنوابن

.والاعلامالإصابة

.المطبوعمنوالمثبت،"عنها":الأص!في

بالمدينةمات.وفضلأحاديثله.اليهودأحبارمنحبرا-إسلامهقبل-كان،اللهعبدهو

هـ.()43سنة

نسختنا.فيماوالصواب،""وابني:المطبوعفي

:ويقال.فأسلموايهوداكانوا.سعيةبنوأسيد،سعيةبنوثعلبة،سعيةبنزيد:وهم

.()181برقمسعيةبنزيدإسلامقصةوتقدمت""سعية:بدل""سعنة

فيترجمتهانظر.أبيهاسمفياختلفواوقد.الكتابأهلمسلميمن،يامينبنيامينهو

الغابة.أسد

فيواستشهادهإسلامهخبرانظر.بأحدواستشهد،أسلم،وأغنيائهماليهودأحبارمنحبر

.1/518هشامابنسيرة

ترجمته.تقدمت.الاحباركعبهو

الأشعريموسىأبيحديثمن616-2615/والحاكم،362()0الترمذيقصتهأخرح

الذهبي.يوافقهولم،الحاكموصححه"...غريبحسنحديث"هذا:الترمذيوقال

."أصل،"ونسطون:الناسخفوقهاكتب

بها.التعريفتقدم:بصرى

الإصابة.فيترجمتهانظر،قيصرإلى!ك!ي!النجيكتابقرألفاأسلم،روميأسقفث

بفارسشهيدامات.فأسلمنصرانيأكان،لهلقبوالجارود،العبديعمروبنبشراسمه

.الأعلامهـ/(02)سنة
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منونصارى،)3(والنجاشي،])2([وتميم)1(وسلمان

.النصارىعلماءمنأسلمممنوغيرهم،()نجران

قفسااو،لحبشةا(4)

،النصارىعالما)7(رومةوصاصما،هرقل)6(بذلكاعترفوقد

،صوريا)9(وابن،صاحبهوالشيخ،مصرصاصما:ومقوقس)8(،ورئيساهم

،باطيا)13()12(بنوالزبير،أسد)11(بنوكعب،)01(وأخوه،أخطبوابن

علىالبقاءعلىوالنفاسة)14(الحسدحملهممن،اليهودعلماءمنوغيرهم

تنحصر.لاكثيرةهذافيوالأخبار،الشقاوة

)1

)2

)3

)6

)7

)8

)9

)01

)11

)12

)13

)14

هـ.34()سنةمات،أصبهانمنأصلهجليلصحابي.الفارسيهوسلمان

سنةمات:قيل.جليلصحابي.الداريهووتميم.الرياضنسيممنزيادةحاصرتينبينما

رضيالدارياوسبنتميم":عنوانهابترجمةشرابمحمدالبحاثةاستاذناأفردهوقدهـ،(4.)

القلم.دار-المسلمينأعلامسلسلةفيطبعت"فلسطينأهلوعابد،عصرهأهلراهب،عنهالله

عليهوصلى،اسلم.أصحمة--هناوالمراد،الحبشةملكمنلكللقب:النجاشي

الغائب.صلاة!ك!يوالنبي

.المطبوعفيليست،من""

بها.التعريفتقدم:نجران

.)6(برقمالبخاريفيثابت!يه!النبيبصدقرومةوصاحبهرقلاعتراف

تطيعهالذيالبابايسكنوبها:ياقوتقال.إيطالياعاصمةوهي،رومية:ويقال:رومة

الفرنجة.

واللغاتالأسماءتهذيبانظر."جريج:المقوقىاسم":ماكولاابنقال.لقب:المقوض

بتحقيقي.(ص)178اليقينونور،2131/

به.التعريفتقدم

اخطب.بابنيالتعريفتقدم

معقصتهانظر.وعهدهمعقدهمصاحب.قريظةبنيمن،القرظيسعيدبنأسدبنكعب

.2235/هثامابنسيرةفيقومه

.الباءوكسربفتحهاوالصواب،الزايبضم،الزبير"":المطبوعفي

ضبطهكما-والزبير.كافراقريظةبنييومقتل،اليهوداعلممنكان:القرظيباطيابنالزبير

.452-2442/هثامابنسيرةانظر.الباءوكسرالزايبفتح-السهيلي

المنافسة.:النفاسة

457



وصفةصفتهمنكتبهمفيأنهذكربماوالنصارىيهودأسماعقرع)1(وقد

بتحريفوذمهم،صحفهمذلكمنعليهانطوتبماعليهمواحتج،أصحابه

علىالمباهلة)3(إلىودعوتهم،امره)2(ببيانألسنتهموليهم،وكتمانهذلك

كتبهممنألزمهمماوإبداء،معارضتهعننفرمنإلآمنهمفما،الكاذب

.إظهاره

والاموالالنفوسبذلمنعليهمأهونإظهارهلكانقولهخلافوجدواولو

-?.س)4(
نإفاتلوهابالتؤرلةفاتوافل):لهمقالوقد،القتالونبذالدياروتحريب

.]39:عمران[آل(صدقينكنتخ

،وسطيح)7(،وشق)6(،كليببنشافع:مثل،()الكهانبهأنذرماإلى

()401/ببنوجذل،)01(نجرانوأفعى،وخنافر)9(،)8(قارببنوسواد

بنتوفاطمة،كريز)11(بنتوسعدى،الذوسيخلصةوابن،الكنديجذل

.كثرةينعدلاومن،النعمان

)2

)3

)6

)7

)8

)9

)01

)11

والتوبيخ.والعتابباللومأوجعه:فلاناقرع

الحق.قولعنصرفهاأي:ألسنتهموليهم

الظالمعلىاللهلعنة:فيقولواشيءفياختلفواإذاالقوميجتمعأنوهو،الملاعنة:المباهلة

النهاية.منا/

.المطبوعمنوالمثجت،""تخربت:الأصلفي

النهاية./الزمانمستقبلفيالكائناتعنالخبريتعاطىالذيوهو،كاهنجمع:الكفان

.الأعلام/الهجرةقبل()55نحومات،جاهليكاهن،الأزديصعببنشقهو

.الأعلام/الهجرةقبل)52(سنةمات،غسانيجاهليكاهن،ربيعةبنربيعهو

معقصةله.الأعلام)15(هـ/نحومات،الإسلامفيصحابي،الجاهليةفيشاعركاهن

البخاريفيوهي)932(.برقميعلىابيشيوخمعجمفيخرجناهاالخطاببنعمر

.)3866(

عنه.اللهرضيجبلبنمعاذيدعلىأسلم،حميرمنكاهن

.الاعلام.ومضر(ربيعة)أبيلنزارمعاصراكان،قديمجاهليحكيم،الجرهميالأفعىهو

هي:وسعدى.الصوابوهو،المطبوعمنوالمثجت،كريز"بنتبن"سعد:الأصلفي

فيصحابية،الجاهليةفيكاهنة،عفانبنعثمانخالة،شمسعبدبنربيعةبنكريزبنت

.النساءوأعلام،الإصابةفيترجمةلها،الإسلام
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وسمع،رسالتهوقتوحلول،نبوتهمنالأصنامألسنةعلىظهرماإلى

منوجدوما،الصور)2(وأجواف،الئصب)1(ذبائحومن،الجانهواتفمن

القديم،بالخطوالقبورالحجارةفيمكتوبابالرسالةلهوالشهادة!صالنبياسم

مذكور.معلومذلكبسببأسلممنوإسلام،مشهورأكثرهما

فصل

لمجي!])3(مولدعندظهرتالتيالايات[في

منحضرهومنأمهحكتهوما،مولدهعندالاياتمنظهرماذلكومن

العجائب.

.السماء)4(إلىببصرهشاخصا،وضعتهعندمارأسهرافعاوكونه-1311

.()ولادتهعندمعهخرجالذيالنورمنرأتهوما-م1311

،النجومتدليمنالعاصأبيبنعثمانأمذاكإذرأتهوما-1114

.النور)6(الاتنظرماحتى،ولادتهعندالنوروظهور

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

فيعبدونه،صنماويتخذونه،الجاهليةفيينصبونهكانواحجر:وسكونهاالصادبضم:النصب

النهاية./بالدمفيحمزعليهويذبحون،ينصبونهكانواحجرهو:وقيل.أنصاب:والجمع

بعجلرجلجاءإذ،آلهتهمعندنائمأنا"بيما:قالعمرعن)3866(البخاريوأخرج

نجيح،أمر،جليحيا:يقولمنهصوتاأشدقطصارخاأسمعلمصارخبهفصرخ،فذبحه

ثم.هذاوراءماأعلمحتىأبرحلا:قلت.القومفولب،أنتإلاإلهلايقول،فصيحرجل

نانشبنافما،فقمت،اللهإلاإلهلا:يقول،فصيحرجل،نجيحأمر،جليحيا:نادى

بشيءنتعلقلمأي:نشبنا()فما.بالعداوةالمطافح،الوقحمعناه:)جليح(.نبي"هذا:قيل

.(181)7/الفتح/خرجقدع!ي!النبيأنسمعناحتىالاشياءمن

التماثيل.:الصور

.عنديمنحاصرتينبينما

(.م)164برقمالمتقدمالسعديةحليمةحديثمنقطعة

.(4)12برقمالمتقدمساريةبنالعرباضحديثمنقطعة

وهو،عمرانبنالعزيزعبدوفيه":8022/الزوائدمجمعفيالهيثميوقال.الطبرانيرواه

."متروك
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السلامعليهسقطلما:عوفبنالرحمنعبدأم،الشفاءوقول-1115

المشرقبينماليوأضاء،اللهرحمك:يقولقائلاسمعتواستهليديعلى

.)1(الزومقصورإلىنظرتحتىوالمغرب

لبنهاودرور،بركتهمن-ظئراه-وزوجهاحليمة][بهتعرفتوما-1611

.نشاته)2(وحسن،شبابهوسزعة،غنمهاوخصبشارفهاولبن،له

،كسرىإيوانارتجاجمن،مولدهليلةالعجائبمنجرىوما-1117

ألفلهاوكان،فارسناروخمود،طبريةبحيرةوغيض،شرفاتهوسقوط

تخمد)3(.لمعام

وآلهطالبأبيعمهمعأكلإذا-والسلامالصلاة-عليهكانوأنه-1181

.يشبعوالمغيبتهفيفأكلواغابفإذا،وروواشبعوا-صغيروهو-

دهيناصقيلاهو!يهيهويصبحشعثايصبحونطالبأبيولدسائروكان

كحيلا)4(.

)1(

)2(

)3(

)4(

)874(.المناهلالشفاء/أمهعنعوفبنالرحمنعبدعن،الدلائلفينعيمأبورواه

عطس.بأنصوتهرفع:()استهل

الرضاعةمنوأمهأبوهأي:()ظئراه.ام()64برقمالمتقدمالسعديةحليمةحديثمنقطعة

المسنة.الناقة:الشارف)شارفها(.والأنثىالذكرعلىويقع.ولدهاغيرالمرضعة:والطئر

هانىءبنمخزومعن،الصحابةمعرفةفيالسكنوابنالدنياأبيوابنالبجهقيرواه

صفةهيئةعلىكبيرمجلس:الإيوان:(كسرى)إيوان.)876(المناهل/ابيهعنالمخزومي

الوسيط.المعجم/القومكبارفيهايجلس،عقدعلىالأماممنمحمولسقفلها،واسعة

الشمالفيتقعمدينةو)طبرية(:.وذهبماؤهاغارأي:طبريةبحيرةغاضت)غيض(

منجزء:(طبريةو)بحيرة.الغربيطبريةبحيرةشاطىءعلى،الجريحفلسطينمنالشرقي

كيلا،)21(وطولها،المتوسطالبحرمنكيلا)43(مسيرةعلىتقع،الأردننهرمجرى

مستوىعنوتنخفض،مترا)45(شمالهافينقطةوأعمق،كيلا()12لهاعرضواوسع

محمدالفاضللأستاذناص)994(فلسطينبلدانمعجمانظرمترا.)212(البحرسطح

الوسيط.المعجم/جمرهايطفأولملهبهاسكن:النارخمدت(فارسنار)خمود.شزاب

دخل،طويلحديثفيحبيبةأبيبنوإسماعيلومجاهد،عباسابنعنسعدابنرواه

=:أشعثجمع:)شعثأ(.جميع:)سائر(.)877(المناهل/بعضحديثفيبعضهمحديث
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عطشاولاقطجوعاشكاع!يمرأيتهما:حاضنتهأيمنأماقالت-9111

كبيرالم)1(.ولاصغيرا

ومنعهم،)3(الشياطينرصدوقطع،)2(بالشهبالسماءحراسةذلكومن

السمع.استراق

الاصنام)4(.بغضمنعليهنشأ-وما0121

.()الجاهليةأمورعنوالعفة-م0121

الخبرفيسترهفيحتىوحماهذلكمنبهاللهخضهوما-1م0112

الحجارةعليهليحمل،عاتقهعلىليجعلهإزارهأخذإذالكعبةبناءعندالمشهور

عليه.إزارهردحتىأ(0/1)5الأرضإلىفسقط،وتعرى

.")6(التعزيعننهيتقد"اني:قال؟بالكما:عمهلهفقال

)7(.سفرهفيبالغماملهاللهاظلالذلكومن-1121

يظلانه،وملكان،قدملمارأينهونساءهاخديجةأن:روايةوفي-1221

00)8(

.سمرهميمعهخرجمنذذلكرأىأنهفأخبرها،لميسرةذلكفذكرت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

وجههطليكأنه)دهينأ(:.اللونرائق)صقيلأ(:.الشعرالمتفرق،الرأسالمغبزوهو

خلقة.سوادعينيهاجفانفيكانمن:الكحيل:)كحيلا(.وصفائهلإشراقهبالدهن

الحبشية.بركةهي(:أيمن)أم)878(.المناهل/الدلائلفينعيموأبو،سعدابنرواه

مرتتته.:()حاضنته.حارثةبنزيدزوج

الشعلةالاصلفيوهو،الكوكبشبهالليلفيينقضالذيبهأراد:شهابجمع:الشهب

النار.من

.السماءمنالخبروانتظارهمترصدهم:الثياطينرصد

.()165برقمتقدم

.()166برقمالمتقدمالحديثانظر

نسبتهوزاد.اللهعبدبنجابرحديثمن34(0)ومسلم،)364(البخاري-بنحوه-أخرجه

.عباسابنعنالبيهقيإلى)987(المناهلفيالسيوطي

.197()برقمتقدم

منية.بنتنفيسةعنسعدابنرواه
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.(عندها)1وهو،تظلهغمامةرأتحليمةأنرويأوقد-1231

.]الزضاعةمنأخيهعنذلكوروي-م1231

يابسة،شجرةتحتمبعثهقبلأسفارهبعضفينزلأنهذلكومن-4121

منبمحضرأغصانهاعليهوتدلتفاشرقتهيوأينعتحولهامافاعشوشب

.راه)2(

.اظلته)3(حتىالاخرالخبرفيإليهالشجرةفيءوميل-1251

لأنه،قمرولاشمسفيلشخصهظللاكانأنهأمن]ذكروما-1126

.4(نورالمكان

.()ثيابهولاجسدهعلىيقعلاكانالذبابوأن-1271

.)6(اليهأوحىحتىإليهالخلوةتحبيب:ذلكومن-1281

)7(.أجلهودنوبموتهإعلامهثم-9121

.)8(بالمدينةقبرهوأن-0131

)9(.بيته-وفي1131

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

.عباسابنعن-طريقهمنتاريخهفيعساكروابن-سعدوابن،الواقديرواه

منأدر"لم:الذلجيوقال.خرجهمنيذكرولم،)883(المناهلفيالسيوطيأورده

."روا

.(1121،)197برقمتقدموقد،الشامإلىجم!يه!سفرهحديثمنفقرةهو

بنالرحمنعبدإسنادهوفى،)68(المناهل/الأصولنوادرفيالترمذيالحكيمأخرجه

.مجهولوهواللهعبدبنالملكوعبد،كذابوضحاعوهوقيس

صاحب"رواه:الرياضنسيموفي.خرجهمنيذكرولم886/المناهلفيالسيوطيأورده

."عباسابنعنالوفا

عائشة.حديثمن(016)ومسلم،)3(البخاريأخرجه،الوحيبدءحديثمنفقرة

.الزهراءفاطمةعنعائشةحديثمن2(054)ومسلم،6()186البخاريأخرجه

منومضجعي،مهاجريإالمدينة:بلفظيساربنمعقلعنالدلائلفينعيمأبورواه

.)888(المناهل/الأرض

.)988(المناهل/الصديقبكرأبيحديثمنالدلائلفيالبيهقيرواه
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.()1الجنةرياضمنروضة5منبروبينبيتهبينوأن-1321

)2(.موتهعندلهاللهوتخيير-1331

وصلاة،وتشريفه،كراماتهمنالوفاةحديثعليهاشتملوما-1134

بعضها.فيرويناهماعلىجسدهعلىالملائكة

.)3(قبلهغيرهعلىيستأذنولم،عليهالموتملكواستئذان

.)4(غسلهعندعنهالقميصينزعواألاسمعوهالذي-وندائهم1351

موته.عندبيتهأهلوالملائكة(الخضر)تعزيةمنرويوما-1361

وموته.حياتهفيوبركتهكراماتهمنأصحابهعلىظهرماالى

بذريته.واحدغيروتبزك،)6(بعمهعمر-كاستسقاء1371

فصل

أظهر!ي!محمدنبينامعجزاتأنأفي

])7(الرسلمعجزاتسائرمن

معجزاتهمننكتعلىالبابهذافيأتيناقد:الفضلأبوالقاضيقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.9932/الاصولجامع/هريرةأبيحديثومن،زيدبناللهعبدحديثمنعليهمتفق

)466(البخاريوأخرجه،عائشةحديثمن)2444(ومسلم،)6348(البخاريأخرجه

.الخدريحديثمن

،تخييرهوفيه،الدلائلفيوالبيهقي،مسندهفيوالعدني،سننهفيالشافعيرواه

تخريجفيالعراقيوقال)198(.المناهل/الخضروتعزية،عليهالموتملكواستئذان

.36-925/الزوائدمجمعوانظر،منكر""وهو:4473/الإحياءأحاديث

حبانوابنوالبيهقيالحاكموصححه،عائشةحديثمنوغيره31(04)داودأبوأخرجه

تخريجه.استوفيناوهناك.موارد2(1)56

فأنكر،التعزيةفيالخضرذكر"وأما:4474/الإحياءلاحاديثتخريجهفيالعراقيقال

الحاكمرواهقدبلى:قلت.ألاصحابذكرهإنما:وقال،الحديثكتبفيوجودهالنووي

."...يصحولا،يصححهولم،أن!حديثفيالمستدركفي

مالك.بنأن!حديثمن(0101)البخاريأخرجه

.عنديمنحاصرتينبينما
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والغنية،الكفايةمنهاواحدفي،مقنعةنبوتهعلاماتمنوجمل،واضحة

عينعلىالطوالالاحاديثمنواقتصزنا،ذكزناماسوىالكثيروتركنا

علىوغريبهاالاحاديثكثير)501/ب(ومن،المقصدوفص)1(،الغرض

الإسنادوحذفنا،الأئمةمشاهيرذكرهمماغريبهمنيسيراإلاواشتهرصحما

للاختصار.طلبا،جمهورهافي

علىيشتملجامعا!3(ديوانايكونأن)2(تقصيلوالبابهذاوبحسب

.عدةمجلدات

بوجهين:الرسلمعجزاتسائرمنأظهرع!يمنبيناومعجزات

هومااو،مثلهانبتناوعندإلامعجزةنبييؤتلموأنه،كثرتها:أحدهما

منها.ابلغ

ومعجزات،البابهذافصولفتأملاردتهفإن،ذلكعلىالناسنبهوقد

اتعالى].اللهشاءإنذلكعلىتقف،الأنبياءمنتقذممن

عندفيهالإعجازيقعماوأقل،معجزوكله،القرانفهذاكثيرةكونهاوأما

آيةأو،]1:الكوثرأاتك!ثر(أ!ئفإنا):سورةالمحققينأئمةبعض

قدرها.في

.معجزة-كانتكيف-منهآيةكلأنإلىبعضهموذهب

واكلمةمنكانتوان،معجزةمنهمنتظمةجملةكلأنالىآخرونوزاد

كلمتين.

()4(مث!ءفنبسورةفآلؤامي:تعالىلقوله،أولأذكرناهماوالحق

)1(

)2(

)3(

)4(

.المقصودزبدة:والمراد.والجوهرالحقيقة:الفص:المقصدفص

عنه.البح!فياقصاهبلغ:و-ألأمر،فيهاالغايةبلغ:المسألةتقصى:تقضي

.كبيراكتابا:جامعأديوانا

.38]:أيون!ئث!ء(بسمورؤفأتواقل):المطبوعفي
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هذا)1(ينصرمامع،بهتحداهمماأقلفهو،23]:[البقرة

بسطه.يطول

وتحقيقنظرمن

كلمةألفوسبعينسبعةمننحوالكلماتمنالقرانففيهذاكانواذا

ألكؤثر(أغطيتفإنامالو:كلماتوعدد،بعضهمعددعلىولي!
..)2(

أعطتتفإنامالو:عددنسبةعلى)3(القرانفتجزؤ،كلماتعشر]ا[الكوثر:

فيمعجزمنهاواحد)4(كل،جزءالافسبعةمنأزيد]ا:[الكوثراتك!ثر(

نفسه.

فيفصار،نظمهوطريق،بلاغتهطريق:بوجهين-تقذمكما-اعجازهثم

الوجه.هذامنالعددفتضاعف،معجزتانالعددهذامنجزءكل

السورةفييكونفقد،الغيببعلومالإخبارمنأخراعجازوجوهفيهثم

معجزبنفسهمنهاخبركل،الغيبمنأشياءعنالخبرالتجزئةهذهمنالواحدة

.اخرىكرةالعدد()فيتضاعفأ(1/)60

حقفيهذا،التضعيفتوجبذكرناهاالتيالاخرالإعجازوجوهثم

براهينه.الحصريحويولا،معجزاتهالعديأخذيكادفلا،القران

هذهفي-السلام-عليهعنهالصادرةوالاخبار،الواردةالأحاديثثم

.هذامننحواتبلغجملهالىأشرنامماأمرهعلىدلوعماالأبواب

هممبقدركانتالزسلمعجزاتفان،ك!ي!معجزاتهوصوح:الثانيالوجه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ويقويه.يؤيده:هذاينصر

أربع)34977(القرآنكلماتانبعضهم"ذكر1/348:العرفانمناهلفيالزرقانيقال

وسبب:قيل.ذلكغيربعضهموذكر،كلمةألفوسبعونوسبعةمئةوتعوثلاثون

منهاكلواعتبار،ورسمولفظ،ومجازحقيقةلهاالكلمةأنالكلماتعددفيالاختلاف

."...جائز

الكوثر.أعطيناكإناسورةكلماتعددعلىالقرانكلماتعددتقسيماي

"جز؟"كلمةفوقهاوأثبتعليهاضربالناسخلكن،"واحد":والمطبوعالأصلفيهكذا

بالصحة.عليهاوعلم

.""فتضاعف:المطبوعفي
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قرنه.فيهسماالذيالفنوبحسب،زمانهمأهل

بمعجزةموسىإليهمبعث،السحرأهلةعلمغايةموسىزمنكانفلما

فييكنولم،عادتهمخرقمامنهافجاءهم،عليهقدرتهميذعونماتشبه

سحرهم.وأبطل،قدرتهم

امرفجاءهم،أهلهكانماوأوفر،الطبكانماأغنىعيسىزمنوكذلك

)1(الأكمهوإبراء،الميتاحياءمنيحتسبوهلمماوأتاهم،عليهيقدرونلا

طب.ولامعالجةدونوالأبرص

.الأنبياءمعجزاتسائروهكذا

وعلومهاالعربمعارفوجملة،محمدا!ي!بعث[تعالى]اللهإنثم

الخارقالقرآنعليهفأنزل،)2(والكهانة،والخبو،والشعر،البلاغة:اربعة

نمط)3(عنالخارجةوالبلاغة،والإيجاز،الفصاحةمنفصوليالأربعةلهذه

فييهتدوالمالذيالعجيبوالأسلوب،الغريبالنظمومن،كلامهم

عنالاخبارومن،منهجهالاوزانأساليبفيعلمواولا،طريقهإلىالمنظوم

كانت،ماعلىفتوجد،والضمائروالمخباتوالأسراروالحوادثالكوائن

العدؤ.أعدىكانوإن،وصدقهذلكبصحةعنهاالمخبيويعترف

اصلهامناجتثها)4(ثم،عشراوتكذبمرةتصدقالتيالكهايةفأبطل

.النجومورصد،الشهببرجم

والامم،الأنبياءوأنباء)601/ب(السالفةالقرونعنالأخبارمنوجاء

على،بعضهعنالعلملهذاتفرغمنيعجزما،الماضيةوالحوادث،البائدة

فيها.المعجزوبينا،بسطناهاالتيالوجوه

)1(

)2(

)3(

)4(

اعمى.ولدالذي:الأكمه

المغيبة.الأمورمنالخبرتعاطي:الكهانة

.أسلوب:نمط

قلعها.:اجتثها
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التيالاخرالفصولإلىالوجوهلهذهالجامعةالمعجزةهذهبقيتثم

أمةلكلالحجةبينة،القيامةيومإلىثابتةالقرآنمعجزاتفيذكرناها

.إعجازهوجوهوتأفل،فيهنظرمنعلىذلكوجوهيخفىلا،تأتي

إلازمنولاعصريمرفلا،السبيلهذهعلىالغيوبمنبهأخبرماإلى

ويتظاهر،الإيمانفيتجدد،اخبرماعلىمخبرهبظهورصدقهفيهويظهر

اليقين،فيزيادةوللمشاهدة،قيل][كماكالعيانالخبروليس،البرهان

كلكانوإن)2(اليقينعلمإلىمنها)1(اليقينعينإلىطمأنينةأشدوالنفس

حقا.عندها

ذواتها،بعدموعدمت،بانقراضهمانقرضتالرسلمعجزاتوسائر

تضمحل.ولاتتجذدوآياته،تنقطعولاتبيدلاع!ي!نبيناومعجزة

الشهيدالقاضيحدثنافيمابقوله-السلام-عليهأشارولهذا-1138

محمد،أبوحدثنا،ذرأبوحدثنا،الوليدأبوالقاضيحدثنا،عليابو

)3(،البخاريحدثنا،الفربريحدثنا:قالوا،الهيثموأبو،اسحاواوأبو

عن،أبيهعن،سعيدعن،الليثحدثنا،اللهعبدبنالعزيزعبدحدثنا

اعطيالانبيالأنبياصمن"ما:قال،ع!ي!النبيعنعنه]الله[رضيهريرةأبي

اللهأوحاهوحيااوتيتالذيكانوانما،البشرعليهاصمنمثلهماالاياتمن

.")4(القيامةيومتابعاأكثرهمأنيفأرجو،اليئ

الله.شاءإن،والصحيح،الظاهروهو،بعضهمعندالحديثمعنىهذا

نبينامعجزةوظهورالحديثهذاتأويلفيالعلماءمنواحدغيروذهب

يمكنلاا()701/وكلاماوحيابكونهاظهورهامنآخرمعنىإلى-السلامعليه-

)1(

)2(

)3(

)4(

.لمخلوفالقرانكلمات/المشاهدةوهو،اليقيننفس:اليقينعين

شك.فيهليسالذيالعلم:اليفينعلم

.المطبوعفييردلم،"البخاري"حدثنا:قوله

.(04)9برقمتقدموقد.عليهمتفقوهو،)7274(البخاريطريقمنالمصنفأسنده
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معجزاتمنغيرهافان،التشبيهولا)1(،عليهالتحيلولا،فيهالتخييل

كإلقاءالضعفاءعلىبهاالتخييلفيطمعوابأشياءلهاالمعاندونرامقدالرسل

فيه.يتحيلأو،الساحريخيلهمماهذاوشبهوعصيهمحبالهمالسحرة

منفكان،عملفيهالتخييلفي)2(لل!حرولاللحيلةليسكلاموالقرآن

لشاعرلايتئمكما،المعجزاتمنغيرهمنأظهرعندهمالوجههذا

والتمويه.الحيلمنبضربخطيباأوشاعرايكونأنلخطيبولا

وأرضى.أخلصالأولوالتأويل

.ويغضى)3(عليهالجفنيغمضماالثانيالتأويلهذاوفي

فيكانتالمعارضةوأن،بالصزفة)4(قالمنمذهبعلىثالثووجه

الإتيانأنمنالسنةاهلمذهبيأحدعلىأو،عنهافصرفوا،البشرمقدور

اللهلان،بعديكونولا،قبلذلكيكنلمولكن،مقدورهمجنسمنبمثل!

عليه.يقدرهمولا،يقدرهملم]أتعالى

فيبماالإتيانالعربفتزك،جميعاوعليهما،ب!فرقالمذهبينوبين

،(والجلاء)،بالبلاءورضاهم،مقدورهمجنسمنهوماأو،مقدورهم

،والاموال،النفوسوسلب،الحالوتغييو،والإذلال،والسباء)6(

عنللعجزآيةابئنوالوعيد-،والتهديد،والتعجيز،والتوبيخ،والتقريع

)1(

)2(

)ط!(

)4(

)6(

الحيلة.من:)التحثل(.الحقيقةتعرفلاحتى،والتخليطالتمويه:()التخييل

."ولا":المطبوعفي

.الاعتراضمنسالمغيرأنهعنكناية

مستوىبلاغتهفييتجاوزلمأنهحينعلى،معارضتهعنالعرباللهصرفأي:الصرفة

السنة،أهلمنالإسفرايينياسحاقأبيإلىبالصرفةالقولويعزى.البشريةطاقاتهم

بهالقائلينشبهردوقد،مرجوحقولوهو.الشيعةمنوالمرتضى،المعتزلةمنوالنظام

شئت.إذافانظره042-2414/العرفانمناهلفيالزرقاني

.غيرهأوخوفمنالوطنترك:الجلاء

لأسر.ا:ال!باء
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جنسمنهوشيءعنمنعواوأنهم،معارضتهعنوالنكول،بمثلهالإتيان

مقدورهم.

عندناوهذا:قال،وغيره،الجويني:المعاليأبوالإمامذهبهذاوإلى

ونحوها،حيةالعصاكقلب،أنفسهافيالبديعةبالافعالالعادةخرقفيأبلغ

بمزيةذلكصاحباختصاصمنذلكأن1(بدارالمالناظربالإلىيسبققدفإنه

النظر.صحيحذلكيردأنإلىعلموفضل،الفنذلكفيمعرفة

ليأتواكلامهمجنسمنبكلامالسنينمنمئينفيللخلائقالتحديواما

عدمهاثمالمعارضةعلىالدواعيتوفربعديبقفلم،ياتوافلمبمثله)701/ب(

الناسعنالقياماللهيمنعأنايتي:نبيقاللومابمثابةعنهاالخلقاللهمنعإلا

اللهوعجزهم،ذلكفكان،عنهمالزمانة)2(وارتفاع،عليهمقدرتهممع

التوفيق.وبالله.دلالةواظهر،آيةابهرمنذلكلكان-القيامعن[تعالى]

حتى،الانبياءآياتسائرعلىايتهظهوروجهالعلماءبعضعنغابوقد

عقولها،ووفور،ألبابهاوذكاء،العربأفهامبدقةذلكعنللعذراحتاج

إدراكهم،بحسبذلكمنوجاءهم،بفطنتهمفيهالمعجزةأدركواوأنهم

كانوابل،السبيلبهذهيكونوالموغيرهمإسرائيلوبني)3(القبطمنوغيرهم

وجوز،رئهمأنهفرعونعليهمجوز)4(بحيث،الفطنةوقلة،الغباوةمن

إجماعهممعالمسيحوعبدوا،إيمانهمبعدالعجلفيذلكالسامريعليهم

منفجاءتهم]157:[النساء(لهئمشبهولبهنوماصحلبوقنلوهوما):صلبهعلى

هذاومع،فيهيشكونلاماأفهامهمغلظبقدرللأبصارالبتنةالظاهرةالايات

علىيصبرواولى55]:[البقرة(جفزهأللهدزىصتئلكئؤمنلن!الو:فقالوا

)1(

)2(

)3(

)4(

وهلة.أولمنأي:بدارا

.المرض:نةالزما

منالمسيحيون:اليومبهمويقصد،مصرسكانبمعنى،الاصليونانيةكلمة:القبط

الوسيط.المعجم/المصريين

.سؤغ:جوز
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خير.هو)3(بالذيأدنىهوالذيواستبدلوا،)2(والسلوى()1المن

تتقربكانتوانما،بالصانعيعترفأكثرها-جاهليتها-علىوالعرب

)4(.زلفىاللهإلىبالاصنام

لئه.وصفاء،عقلهبدليلعفي!الرسولقبلمنوحدهباللهامنمنومنهم

-بفضلوتبينوا،حكمتهفهموااللهبكتابالرسولجاءهمولما

ورفضوا،إيمانايومكلوازدادوا،بهفامنوا،معجزته-وهلةلأولإدراكهم

فيوأبناءهماباءهموقتلوا،واموالهمديارهموهجروا،صحبتهفيكلهاالذنيا

7زبرجمنهويعجب)6(،رونقلهيلوحبماهذاجمعنىفي()واتى،لصرته

وظهورها!ي!نبينامعجزةبيانمنقدمنالكنا)9(،وحقق)8(اليهاحتيجلو

.(1وظهورها)1(1)0المسالكا(1/)80هذهبطونركوبعنيغنيما

.]الوكيلونعم،حسبي[وهوأستعينوبالله

)2

)3

)4

)6

)7

)8

)9

.لمخلوفالقرانكلمات/كالعسلحلوةصمغيةمادة:المن

.لمخلوفالقرآنكلمات/بالسمانيالمعروفالطائر:السلوى

عندماشوقيأحمدلحنوقد.المتروكعلىوتدخل،التزكباءتسضى-هنا-الباء:بالذي

،بالصحابالكتببدلمنأنا:يقولانحقهوكان.الصحابا"بالكتببذلمن"انا:قال

شزابمحمدلأستاذناالنحويةالشواردمعجمانظر.الكتبوأخذالصحابتركلأنه

.ص)36(للعدنانيالثائعةالأغلاطومعجم،(016ص)

قربى.:زلفى

.تقدمماعنهغابالذيالقائلهذاأي:وأتى

حسن.لفظلهيظهرأي:رونقلهيلوح

لضعفه.قبولهعدمإلىاشارةوفيه،كالطلاءهوالذيوالوشيالزينة:الربرج

كلامه.إلىأي:(إليهاحتيجالو

حقيقته.بينت:()حقق

الخفية.الأمورهذهمثلادعاءأي:(المسالكهذهبطونركوبعنيغني)ما

الخفاجي.قاله/والتدبرالنظرتدقيققبلمنهايظهرمااي:)وظهورها(
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أئ!"إلمئصروقأ

الثانل!التللدم

السلامعليهحقوقهمنالانامعلئيجبفيما

فيالكلامفيهلخصناقسموهذا:]الله[رحمهالفضلأبوالقاضيقالى

فيومجموعها،الكتابأول[في]ذكرناهماعلئأبوابأربعة

ومناصحته،ومحبته،وطاعته(سنتهأفيواتباعهتصديقهوجوب

لمج!ي!.قبرهوزيارة،والتسليم،عليهالصلاةوحكم،وبره،وتوقيره
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لىاإوالباب

سنتهواتباعطاعتهووجوببهالميمانفرفرفي

وتصديقهبهالإيمانوجب،رسالتهوصحةنبوتهثبوتقذمناهبماتقررإذا

.8]:التغابنأأنزتنأ(الذىءوألؤرورسولهكا!وأبألله):تعالىاللهقال؛بهأتىفيما

(-ورسولهبالثهئتؤمنوا،ونذيراومبثصراشهداأزسلتلىإنام!وقال!:

9].،8:[الفتح

وأشموهءو!لمتهباللهاثذهـيؤمىألاىالنبئورسولهبألثهفامنوا!ه:لوقا

.]851:عرافلاا1(لقتدوتلعل!تم

إلا)1(الإيمانيتملامتعينواجب-السلام-عليهمحمدبالنبيفالإيمان

فإنآءورسولهبالئهيؤمنثؤومن):تعالىاللهقال؛معهإلأإسلاميصحولا،به

.]31:الفتحأ(سعيراللبهفرينأغتذنا

الإمامحدثنا،عليهبقراءتيالفقيهالخشنيمحمدأبوحدثنا-9113

ابنحدثنا،عمرويهابنحدثنا،الفارسيالغافرعبدحدثنا،الطبريعليأبو

زريع،بنيزيدحدثنا،بسطامبنأميةحدثنا،الحسينأبوحدثنا،سفيان

هريرةأبيعن،أبيهعن،يعقوببنالرحمنعبدبنالعلاءعن،روححدثنا

نأيشهدواحتىالناسأقاتلأن"امرت:قال!؛ع!ي!اللهرسول!عن]عنهاللهارضي

."إيمان":المطبوعفي()1
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دماءهممنيعصمواذلكفعلوافاذا؛بهجعتوبمابيويومنوا،اللهالاالهلا

.(")1اللهعلئوحسابهم،بحقهالااوأموالهم

الفضل:أبوالقاضيقال

فيوتصديقه،لهاللهورسالةنبوتهتصديقهو-السلامعليه-بهوالإيمان

بأنهاللسانشهادةبذلكالقلبتصديقومطابقة،قالهومابهجاءماجميع

.باللسانبذلكبالشهادةوالنطق،بالقلببهالتصديقاجتمعفإذا؛اللهرسول

هذا)3(فيورد)801/ب(.كمالهوالتصديقبه)2(الإيمانتم-0114

اقاتلأن"أمرتعنهما]:اللهارضيعمربناللهعبدروايةمننفسهالحديث

.")4(اللهرسولمحمداوأناللهالاالهلاأنيشهدواحتىالناس

عنأخبريي:قالإذ؛جبريلحديثفيوضوحازادهوقد-1141

محمداوأن،اللهالاالهلاأنتشهد"أن:!يطهالنبيفقال؟الإسلام

تؤمن"أن:فقال،الإيمانعنسألهثم.الإسلامأركانوذكر"...الفهرسول

.()الحديث"...ورسلهوكتبهوملائكتهبالله

مضطربهوالإسلام،)6(بالجنانالعقدإلىمحتاجبهالإيمانأنقررفقد

.باللسانالنطقإلى

التامة.المحمودةالحالوهذه

هووهذا،بالقلبتصديقدونباللسانفالشهادةالمذمومةالحالةوأما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

برقمالنيسابوريالقشيريالحخاجبنمسلم:الحسينأبيطريقمنالمصنفأسنده

.(0018برقمالمصنفوسيعيده،()9913البخاريوانظر،34(2/)1

يأ:"الإيمان"تم:القاريشرحوفي.والاخرةالدنيافيالمنجيالحقيقيأي:(الإيمان)تم

كمل.

.المطبوعفيتردلم،هذا""

.)22(ومسلم،)25(البخاريأخرجه

.المطبوعفييردلم،"الحديث...ساله"ثم:وقوله.(0101،9901)برقمتقدم

بالقلب.الجازمالاعتقادأي:بالجنانالعقد
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انكيعلموأدلهأدلهلرسولانكنشهدقالواأقتفقونكجااذا):تعالىاللهقال؛النفاق

فيكاذبونأي]؛1:[المنافقون(لبهذبوتألمحتفقينإنلمجثهدواللهلرسولهو

ذلكتصدقلمفلما؟يعتقدونهلاوهم،وتصديقهماعتقادهمعنذلكقولهم

اسمعنفخرجوا؛قلوبهمفيليسمابألسنتهميقولواأنينفعهملمضمائرهم

ولحقوا،[إيمان]معهميكنلمإذ؛حكمهالاخرةفيلهميكنولم،الإيمان

بإظهار،الإسلامحكمعليهموبقي،النارمنالأسفلالدركفيبالكافرين

الذينالمسلمينوحكامبالأئمةالمتعلقةالدنياأحكامفي،اللسانشهادة

للبشريجعللمإذ؛الإسلامعلامةمناظهروهبما،الظواهرعلىأحكامهم

التحكمعن!صالنبيئنهىبلعنها؛بالبحثأمرواولا،السرائرإلىسبيل

ذلك.وذئم؛عليها

")1(.قلبهعنشققت"هلا:وقال-1421

منالشهادة:جبريلحديثفيماجعلوالعقد)2(القولبينوللفرق

.الإيمانمنوالتصديق،الإسلام

هذين:بينأخريانحالتانوبقيت

الشهادةوقتاتساعقبليخترم)3(ثمبقلبهيصدقأن:إحداهما-1143

[به]؛والشهادةالقولالإيمانتماممنبعضهمفشرط؛فيهفاختلف؛بلسانه

النارمن"يخرج:السلامعليهلقوله؛للجنةمستوجبامؤمنابعضهمأ(1/)90وراه

القلب.فيماسوىيذكرفلم؛")4(إيمانمنذرةمثقالقلبهفيكانمن

.غيرهبتزكمفرطولاعاصغير،بقلبهمؤمنوهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

الباريوفتح،)6872(البخاريوانظر.زيدبنأسامةحديثمن)69(مسلمأخرجه

/12(.)591

بالقلب.والتصديقالاعتقاد:)العقد(

.يموت:يخترم

وأخرجه."صحيححسنحديث"هذا:وقال.الخدريحديثمن)8925(الترمذيأخرجه

.أخرىبسياقةالشيخان-مطولا-
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الوجه.هذافيالصحيحهووهذا

فلم؛الشهادةمنيلزمهماوعلم،ا(مهلاويطولبقلبهيصذقأن:الثانية

أيضا؛فيهاختلففهذا؛واحدةمرةولاعمرهفياستشهدولاجملةبهاينطق

بتركهاعاصفهو؛الاعمال!جملةمنوالشهادة،مصدقلأنه؛مؤمنهو:فقيل

.النار][فيمخلدغير

إنشاءالشهادةإذ]؛اللساناشهادة)2(عقدهيقارنحتىبمؤمنليس:وقيل

إلاالمهلةمعالتصديقيتمولا،العقدمعمرتبطةوهي؛إيمانوالتزام،عقد

الصحيح.هووهذا.بها

وأبوابهما،والإيمانالإسلامفيالكلاممنمتسعالى)3(تفضينبذةوهذه

التصديقمجردعلىممتنعالتجزيوهذا)4(،والنقصانفيهماالزيادةوفي

فيهيعرض(وقد)،عملمنعليهزادماإلىيرجعوإنما؛جملةفيهيصحلا

ووضوح،اعتقادوتصميم،يقينقؤةمن؛حالاتهوتباين،صفاتهلاختلاف

قلب.وحضور،حالةودوام،معرفة

نإقصدنافيماغنيةذكرناوفيما؛التأليفغرضعنخروجهذابسطوفي

لله.اءشا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

فصل

ع!ي!])6(طاعتهوجوبافي

وجبتبهجاءفيماوتصديقهبهالإيمانوجبفاذا،طاعتهوجوبوأما

بالشهادتين.نطقهوعدمسكوتهأي:مهلهويطؤل

وجزمه.قلبهاعتقاد:عقده

.الشيءمنالقطعة:(و)النبذة.توصل:)تفضي(ومعنى."يفضينبذ"وهذا:المطبوعفي

."وهل":المطبوعفي

.المطبوعمنوالمثبت:قد"او":الاصلفي

.عنديمنحاصرتينبينما
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اللهأطيعواالذلىءا!وايايها!الو:تعالىاللهقال؛بهأتىمماذلكلأن؛طاعته

.]02:[الأنفالورسولهر(

.32]:عمران[آلوالرسوهـ(المحهأطيعوان):وقال

.]132:عمران[آلتزحموت(لعل!خوالرسولاللهوأطيعوأمالو:]وقال[

.]45:[النور(لقتدوأتطيعوهوإن):وقال

.8]0:[النساء(اللهأطاعفقذلزسولايطعمن!و:وقال

.7]:[الحشر(فانحهواعنهنهنيومافخذو5الرسولءانعبهمومآمالو:وقال

النبئنمنعلئهمالدهأنعمالذينمعفأوليكوالرسولاللهيطع)ومن:وقال

.]96:لنساءا[رفيقا(أوليهكوحسنلصنصوالمثهداوايقينلصدوا

64]؛:[النساء(أندهبإذتلمحطماعإلازسولحمتأزسلناومامالو:وقال

على)901/ب(ووعد،بطاعتهطاعتهوقرن،طاعتهرسولهطاعةتعالىفجعل

امتثالوأوجب،العقاببسوءمخالفتهعلىوأوعد؛الثواببجزيلذلك

نهيه.واجتناب،أمره

جاءلماوالتسليمسنتهالتزامفي)1(الرسولطاعة:والأئمةالمفسرونقال

إليه.أرسلهمنعلىطاعتهفرضإلارسولمناللهأرسلوما:وقالوا

فرائضه.فياللهيطعسنتهفيالرسوليطعمن:وقالوا

الرسولءانبهمومامالو:فقال؛الإسلامشرائععناللهعبدبنسهلوسئل

.7]:[الحشر(فخذوه

سنته.فيوالرسول،فرائضهفياللهأطيعوا:يقال:السمرقنديوقال

بلغكم.فيماوالرسول،عليكمحزمفيمااللهأطيعوا:وقيل

.بالنبوةلهبالشهادةوالنبيئ،بالزبوبيةلهبالشهادةاللهأطيعوا:ويقال

.المطبوعفيتردلم،""في:كلمة)1(
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محمد،بنحاتمحدثنا،عليهبقراءتيعتاببنمحمدأبو-حدثنا1441

حدثنا،احمدبنمحمدحدثنا،خلفبنمحمد][بنعلي:الحسنأبوحدثنا

أخبرنا،اللهعبدأخبرنا،عبدانحدثنا،البخاريحدثنا،يوسفبنمحمد

هريرةأباسمعأنه،الرحمنعبدبنسلمةأبوأخبرني،الزهريعن،يونس

فقدعصانيومن،اللهأطاعفقدأطاعني"من:قالمج!ي!اللهرسولإن:يقول

.(")1عصانيفقدأميريعصىومن،أطاعنيفقدأميريأطاعومن،اللهعصى

اللهامرلماامتثاذفطاعته؛بطاعتهأمراللهإذ؛اللهطاعةمنالرسولفطاعة

له.وطاعة،به

النارفىوجوههتمتقلبيوم!اله:جهنمدركاتفيالكفارعناللهحكىوقد

حيثطاعتهفتمنوا66]؛:[الاحزاب(ألرسولاوأطغنااللهأطحنايخلتتنآيقولون

التمني.ينفعهملا

أمرتكمواذا،فاجتنبوهشيءعننهيتكم"اذا:السلامعليهوقال-141ه

.")2(استطعتممامنهفأتوا[بأمر]

أمتي"كل:السلامعليهعنه]عنهاللهارضيهريرةأبيحديثوفي-4611

.أبى"منالاالجنةيدخلون

ومن،الجنةدخلأطاعني"من:قاليابى؟ومن]!اللهرسولاايا:قالوا

.أبى")3(فقدعصاني

ومثل"مثلي:السلامعليهعنه،الصحيحالآخرالحديثوفي-1147

رأيتاني!قوميا:فقال،قوماأتىرجلكمثل)011/ب(بهاللهبعثنيما

قومه،منطائفةفأطاعه؛فالنجاء،العريانالنذيرأناواني،بعينيئالجيش

)1(

)2(

)3(

.()1835مسلمأيضاواخرجه،)7137(البخاريطريقمنالمصنف5اسند

.هريرةأبيحديثمن()1337ومسلم،)7288(البخارياخرجه

.0728()البخاريأخرجه
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مكانهم،فأصبحوامنهمطائفةوكذبت؛فنجوامهلهمعلئفانطلقوا،فأدلجوا

جئتماواتبع،أطاعنيمنمثلفذلك؛واجتاحهمفأهلكهمالجيشفصئحهم

")1(.الحقمنبهجئتماوكذبعصانيمنومثل،به

فيهاوجعلدارابنىمن"كمثل:مثلهفيالآخرالحديثوفي-1148

ومن؛المأدبةمنوأكل،الداردخلالداعيأجابفمن؛داعيأوبعث،مأدبة

الجنة،فالدار:المادبة؛منيا!كلولمالداريدخللمالداعييجبلم

محمداعصىومن،اللهأطاعفقدمحمداأطاعفمن.أع!ي!]محما:والداعي

")2(.الناسبينفرنومحمد؛اللهعصىفقد

فصل

])3(بهديهوالاقتداءسئتهوامتثالائباعهوجوبأفي

إنقلميه:تعالىقالفقد؛بهديهوالاقتداءسنتهوامتثالاتباعهوجوبوأما

.3]1:عمرانآلأذدؤب!(لكووديفراللهيحببكمفاتبعونياللهكنت!تحئون

وأ!مؤءو!لمتهبأدئهأئذهـيؤمفكهىألنبىأورسمولهبأدلهفامنوا!الو:لقاو

.]851:عرافلأا1(تقتدوتلعل!تم

لاثم!هضشجرفيمايحكموكحتئيؤمنوتلاورئكفلام!:وقال!

ينقادونأي]65:النساءألتمتليما(ويسفمواقضحئتمماحرجاأنف!هغفىمجدوأ

)1(

)2(

)3(

يأ:)النجاء(.الأشعريموسىأبيحديثمن)2283(ومسلم،)7283(البخاريأخرجه

عليه،ثوبلاالذيالعزيان(:)النذيروخلصوها.أنفسكموأنجوا،الخلاصاطلبوا

وجاء،قومهأنذراذاكانمنهيمالرجلأن:هذاوأصل،العينفيأبينلأنه،العريانوخص

كان-يدلجأدلجمن-خففإذا)أدلجوا(.للعينأبينليكون،ثيابهمنانسلخبعيدبلدمن

)اجتاحهم(:.الليلآخرسارإذا:كان-يذلجادلجمن-ثقلوإذا.كلهالليلسار:بمعنى

.1287/الأصولجامع/استأصلهم

)محمد.الدعوةطعام:()المأدبة.اللهعبدبنجابرحديثمن)7281(البخاريأخرجه

النهاية./وتكذيبهبتصديقهوالكافرينالمؤمنينبينيفرقأي:(الناسبينفرق

.عنديمنحاصرتينبينما
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.انقادذاإ؛سلموأ،واستسلم،سلم:يقال؛لحكمك

الاخروأليؤمأللهيرتجواكانلمنح!نةأشؤاللهر!ولفىلكمكانلقذ!و:وقال

.]12:الاحزاباالاية(كثرا()1اللهوبمر

والاتباع،بهالاقتداءالرسولفيالاسوة)2(:الترمذيعليبنمحمدقال

فعل.اوقولفيمخالفتهوترك،لسنته

.بمعناهالمفسرينمنواحدغيروقال

عنه.للمتخلفينعتال!هو:وقيل

علتهئم(أنعضتالذجمت)!ررو:تعالىقولهفيسهل)3(وقال

الاهتداءووعدهم،بذلكتعالىفأمرهم؛السنةبمتابعة:قال.7]:الفاتحةا

الكتابويعلمهمليزكيهمالحقودينبالهدىأرسلهتعالىاللهلان؛باتباعه

الايةفيتعالىمحبتهووعدهم،مستقيمصراطالىويهديهم،والحكمة

إليه)011/ب(تجنحوما،أهوائهمعلىواثروه،اتبعوهإذاومغفرتهالاخرى

وترك،بحكمهورضاهم،لهبانقيادهمإيمانهمصحةوأن؛نفوسهم

عليه.الاعتراض

الله.نحبانا!اللهرسوليا:قالواأقواماأنالحسنعنوروي-9114

وأدتهل!ذلؤلبمويغفرأدلهيخبئكمفاتبعونيالئهكنت!تحئونإنقلميه:تعالىاللهفأنزل

-)4(ووصءبربر
.31]:عمرانالأرحيو(عمور

نحنقالوا:وأنهم،وغيرهالاشرفبنكعبفينزلتالايةأنوروي

الاية.اللهفأنزل؛للهحباأشدونحن؛وأحباؤهاللهابناء

)1(

)2(

)3(

)4(

من6//رقمالآيةمنهيالزيادةوهذهألحميد(الغنئهوأدئهف!ننوذومن):زيادةالمطبوعفي

.الأحزابسورةمنوليستالممتحنةسورة

ترجمته.تقدمت.الأصولنوادرصاحبالترمذيالحكيمهو

ترجمته.تقدمت.التسترياللهعبدبنسهلهو

للواحديالنزولأسبابفيأخرىأقوالاوانظر.(409)المناهل/تفسيرهفيالمنذرابنرواه

.74(-ص)73
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فافعلوا-طاعتهتقصدواإن-اللهتحبونكنتمإنمعناه:الزخاجوقال

أمرا؛بماورضاه،لهماطاعته:والرسولدلهالعبدمحبهإذ؛بهأمركمما

برحمته.عليهموإنعامه،عنهمعفوهلهماللهومحبه

القائل:قالكما؛طاعةالعبادومن؛وتوفيقعصمةاللهمنالحمب:ويقال

بديعالقياسفيلعمريهذاحبهتظهروأنتالإلهتعصي

)1(مطيعيحبلمنالمحبانلأطعتهصادقاحئككانلو

له،رحمتهلهاللهومحبة؛منهوهيبتهلهتعظيمهلهالعبدمحبة:ويقال

.)2(عليهوثنائهمدحهبمعنىوتكون؛لهالجميلوإرادته

صفاتمنكانوالمدحوالإرادةالرحمةبمعنىكانفإذا:القشيريقال

تعالى.اللهبحولهذاغيرالعبدمحبهذكرفيبعدوسيأتي.الذات

حدثناقال:؛الفقيهجعفرإبراهيبن:أبوإسحاق0115-حدثنا

الفقيهمغيثبنيونس:أبوالحسنوحدثنا،سهلبنعيسى:الأصبغأبو

الجهني،حفصأبوحدثنا:قالمحمد؛بنحاتمحدثنا:قالا؛عليهبقراءتي

بنداودحدثنا،الجوزيموسىبنإبراهيمحدثنا،الاجريبكرأبوحدثنا

عن،معدانبنخالدعن،يزيدبنثورعن،مسلمبنالوليدحدثنا،رشيد

ساريةبنالعرباضعن،الكلاعيوحجر،)3(الأسلميعمروبنالرحمنعبد

الخلفاءوسنةأ(1/1)1بسنتي"فعليكم:قال!أنهع!ي!النبيئموعظةفيحديثهفي

كلفان؛الأمورومحدثاتواياكم؛بالنواجذعليهاعضوا؛المهديينالراشدين

.(()4(ضلالةبدعةوكلبدعةمحدثة

)1(

)2(

)3(

)4(

.ولغيرهالوراقلمحمودأيضامنسوبانالبيتانوهذا.()48صالشافعيديوان

.المطبوعمنوالمثبت،""عليهم:الأصلفي

فيكما"السلمي":صوابه،تحريفوهو"الأسلمي".:المطبوعوفيالأصلفيهكذا

وفروعه.والتهذيبالحديثتخريجمصادر

وصححه-.وغيره(42،43)ماجهوابن،)2676(والترمذي،(46)70داودأبوأخرجه
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.الناو")1(فيضلالة"وكل:بمعناهجابرحديثفيزاد-1151

متكئاأحدكمالفين"لا:السلامعليهعنهرافعأبيحديثوفي-1521

:فيقول،عنهنهيتأو،بهأمرتمما،أمريمنالأمريا!تيه،أريكتهعلئ

.")2(اتبعناهاللهكتابفيوجدناما،أدريلا

شيئاغ!ي!اللهرسولصنععنها]:اللهارضيعائشةحديثوفي-1153

بال"ما:قالثم،اللهفحمدلمج!ي!النبيذلكفبلغ،قو؟عنهفتنزه،فيهترخص

لهوأشدهم،باللهلأععلمهماني!فوالله؟أصنعهالشيءعنيتنزهونقو!

)3("5بص

.حشيه"

منعلئمستصعبصعب"القران:قالأنهالسلامعليهعنهوروي-1541

؛القرانمعجاءوحفطهوفهمهبحديثياستمسكفمن؛الحكموهو)4(،كرهه

)1(

)2(

)3(

)4(

وهناك،موارد1()20حبانوابنالترمذيأيضاوصححه.الذهبيووافقه159/الحاكم

مثلوهذا،الناببعدالتيالأضراس:النواجذبالنواجذ(عليها)عفحوا.تخريجهاستوفينا

سنةولاكتابفيمعروفايكنلمماالأمور(:)محدثات.بالأمرالاستمساكشدةفي

أحدثمااصلها"والبدعة:4/253الفتحفيحجرابنالحافظقال)بدعة(:.إجماعولا

ناأنهاوالتحقيق.مذمومةفتكونالسنةمقابلفيالثرعفيوتطلق،سابقمثالغيرعلئ

مستقبحتحتتندرحمماكانتوإن،حسنةفهيالثرعفيمستحسنتحتتندرحمماكانت

وانظر"الخمسةالاحكامإلئتنقسموقدالمباحقسممنفهيوإلا،مستقبحةفهيالثرعفي

.6122/،1028/الاصولوجامع،النهاية

فيضلالة"وكل:قولهلكن918()3/والنسائي،)867(مسلممطولأرواهجابرحديث

مسلم.دونالنسائيروايةفيوردالنار"

،6/8وأحمد،)13(ماجهوابن،)2663(والترمذي،)5046(داودأبوأخرجه

".صحيححسنحديث"هذا:الترمذيوقال.الذهبيووافقه،1/801الحاكموصححه

.أجدنلا:(الفينالا(1)188برقموسياتي

ولمعنهوأبعدواتركوهاي:قوم(عنه)فتنزه.)2356(ومسلم،61(10)البخاريأخرجه

لهواشدهمباللهلاعلمهم)إني.تعالئاللهعندلهمأقربأنهتوهمأ.فيهبالرخصةيعملوا

العملية.والقوة،العلميةالقوةبينك!ي!جمع:(خشية

.القاريقاله/وارتضاهأحبهمنعلئمتيسرسهلائهمفهومه
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يأخذواأنأمتيامرت،والآخرةالذنياخسروحديثيبالقرآنتهاونومن

رض!فقدبقوليرضيفمن؛سئتيويتبعوا،أمريويطيعوا،بقولي

فانهواعنهنهعغومافخذ!الرسولءانعكموما):[تعالئ]اللهقال")1(بالقرآن

.7]:الحشر[(أتعقابشديداللهإناللهواتقوا

سئتيعنرغبومن،منيفهوبياقتدى"من:السلامعليهوقال-1551

مني")2(.فليس

أحسن"ان:قالأنهع!جمالنبيئعن]عنهاللهارضيهريرةأبيوعن-1561

.(")4محدثاتهالأموراوشز،محمد)3(هدىالهدىوخير،اللهكتابالحديث

قالقال]:عنهاللهارضيالعاصبنعمروبناللهعبدوعن-1157

سئةأو،محكمةآية:فضلفهوذلكسوىفما،ثلاثة"العلم:!مالنبي

.(()5(عادلةفريضةأو،قائمة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

:السلامعليهقالعنه]:الله[رضيالحسنأبيبنالحسنوعن-1158

.19(0)المناهل/الثماليعميربنالحكمعن،والديلمي،نعيموأبو،الشيخأبورواه

ومن":بلفظمرسلاالبصريالحسنحديثمن2(0)568الجامعفيراشدبنمعمرأخرجه

برقموستأتي.ومسلمالبخاريرواهاالحديثمنالاخيرةوالفقرة."...منيفهوبياستن

186(1).

.المطبوعمنوالمثبت،"الله"هدى:الأصلفي

()45ماجهوابن،)867(مسلموأخرجه."الحديثهذاروىمنأدري"لا:الدلجيقال

موقوفا.مسعودابنحديثمن)892(برقموتقدم،اللهعبدبنجابرحديثمن

السيوطيلصحتهورمز،332(4/)والحاكم،(5)4ماجهوابن،)2885(داودأبوأخرجه

اشتباهلاالتيهي:(المحكمة)الاية.وغيرهالذهبيوضعفه،)9057(الصغيرالجامعفي

العملالتيالمستمرةالدائمةهي:(القائمة)السنة.بمنسوخليسماأو،اختلافولافيها

جامع/قضائهافيحيفولافيهاجورلاالتيهي(:العادلة)الفريضة.يتركلامتصلبها

.801/الأصول
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")2(.بدعةفيكثيرعملمنخيرسنة)1(فيقليل"عمل

تمسكبالسنةالجنةالعبديدخل[تعالئ]الله"ان:السلامعليهوقال-9151

بها")3(.

"المتم!ك:قال،!يمالنبيعنعنه]،الله[رضيهريرةأبيوعن-0161

شهيد")4(.مئةأجرلهأمتيفسادعندبسنتي

وسبعيناثنتينعلئافترقوااسرائيلبني"ان:السلامعليهوقال-1161

قالوا:."واحدةالاالنارفيكلها،وسبعينثلاثعلئتفترقأمتيوان؛ملة

.(")وأصحابياليومعليهأنا"الذي:قال11/ب()1!اللهرسوليا؟همومن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ذلكوغيرالاحكامفيكثيرةلمعانجامعاسموهي.البدعةتقابل-هنا-السنة:(سنة)في

بكرأباوأن،بمخلوقليساللهكلامالقرأنوأن،القدرلالباتالقولمثلأ:السنةفمن

بالمعاصيوينقص،بالطاعاتيزيدوعملقولالإيمانوأن،!شيماللهرسولأصحابأفضل

العقابيترتبولا،فعلهعلئالثوابيترتبما-:الفقهاءاصطلاحفي-والسنة.والزلات

تركه.علئ

مسعودابنقولمنوسيأتيمرسلحديثوهو.2(0)568الجامعفيراشدبنمعمراخرجه

.(0511)برقمالمتقدمالحديثعندشرحهاتقدم:()البدعة.(1)173برقم

خرجه.منيذكرولم،(19)5المناهلفيالسيوطياورده

بنمحمد"وفيه:1/172الزوائدمجمعفيالهيثميوقال.وغيرهالأوسطفيالطبراني5روا

الجامعفيالسيوطيلحسنهورمز".ثقاترجالهوبقيةترجمهمنأرولم،العدويصالح

حديثمنالطبرانيرواه":108/والترهيبالترغيبفيالمنذريوقال.)1719(الصغير

شهيد".أجرفله:قالأنهإلا،بهبأسلاباسناد،هريرةأبي

الترغيبفيكماالبيهقيعندعباسابنحديثفيوردشهيد""مئة:قوله:ملحوظه

1.08/والترهيب

حديث"هذا:وقال،العاصبنعمروبناللهعبدحديثمن)2641(الترمذيأخرجه

غيرالفرقهذهأنعلئدلالةفيه:الخطابيقال(تفترقأمتي)وان."...غريبمفسرحسن

01/23الأصولجامع/أمتهمنجعلهمإذ،والدينالملةعنخارجة
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ومن،أحيانيفقدسثتيأحيا"من:السلامعليهقالط:انسوعن-1162

.]")1(الجنة[فيمعيكانأحياني

:الحارثبنلبلالطقالط!ي!النبيئأنالمزنيعوفبنعمرووعن-1163

منبهاعملمنمثلالاجرمنلهفان،بعدىأميتتقدسنتيمنسئةأحيا"من

ورسولهاللهترضيلاضلالةبدعةابتاعومنشيما؛أجورهممنينقصأنغير

.شيما")2(الناسأوزارمنذلكينقصلا،بهاعملمنأآثامثلعليهكان

ع!ي!])3(وسيرتهبهديهوالاقتداءسنتهاتباعمنوالائمةالسلفعنوردما[في

بهديهوالاقتداءسنتهاتباعمنوالأئمةالسلفعنوردماوأما-1164

تليدأبيبنالرحمنعبدبنموسى:عمرانأبوالشيخ[ف]حدثنا،وسيرته

نصر،بنسعيدحدثنا:قالط،الحافظعمرأبوحدثنا:قالط؛عليهسماعاالفقيه

بنمحمدحدثنا(:قالا))4(؛مسرةبنووهمب،أصبغبنقاسمحدثنا

منرجلعن،شهابابنعن،مالكحدثنا،يحيىبنيحيىحدثنا،وضاح

إنا!الرحمنعبدأبايا:فقالط،عمربناللهعبدسألطأنه-أسيدبنخالداكط

فقالطالسفر؟صلاةنجدولا،القرانفيالحضروصلاة،الخوفصلاةنجد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.هناكتخريجهفانظر.(122)4برقمالآتيالحديثمنطرفهو

وفي.حسن"حديث"هذا:الترمذيوقال.21()0ماجهوابن،)2677(الترمذيأخرجه

ولكن،"متروك1/88:والترهيبالترغيبفيالمنذريقال،اللهعبدبنكثيرإسناده

.شواهد"للحديث

.عنديمنحاصرتينبينما

سيرفيترجمةوله.الصوابوهوالمطبوعمنوالمثبت،"ميسرةبن"وهب:الأصلفي

.51/556النبلاءأعلام

.المطبوعمنوالمثبت،"قال":الأصلفي
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فإنماشيئا؛نعلمولا،][!امحمداإلينابعثاللهإن!أخيبنيا:عمرابن

.)1(يفعلرأيناهكمانفعل

بعدهالأمروولاة!اللهرسولسن:العزيزعبدبنعمروقال-1165

علئوقوة،اللهلطاعةواستعمال،اللهبكتابتصديقبهاالأخذ،سننا

!مخالمها؛منرأيفيالنظرولاتبديلهاولاتغييرهالأحدليس،اللهدين

سبيلعيرواتبعخالفهاومن،منصوربهاانتصرومن،مهتد[فهو]بهااقتدىا

.مصيرا!3(وساءتجهنموأضلاه،تولئمااللهولأهالمؤمنين

كثيرعملمنخيرسنةفيقليلعمل:الحسنأبيبنالحسنوقال-1661

)3(بدعةفي

شهابابنوقال-1167

.()نجاةبالسنةالاعتصام

)4(دلغحا
قالوا:،العلمأهلمنرجالعن..:

والفرائضالسنةبتعلم]عماله[إلئالخطاببنعمروكتب-1168

اللغة.:أي.)6(واللحن

)7(؛بالسننفخذوهم-بالقران:يعني-يجادلونكمناساإن:وقال-9161

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

(01)66ماجهابنأيضاوأخرجه.461-1451/الموطأفيمالكطريقمنالمصنفأسند

صحيح.واسناده(171)3/والنسائي

."الله"لطاعة:بدل"اللهبطاعة":المطبوعوفي.(129)المناهلالشنة/فياثلالكائيرواه

مرسلا.الحسنعن(1)158برقمتقدم

سنةمات.وإتقانهجلالتهعلئمتفق،حافظ،فقيه.الزهريشهاببنمسلمبنمحمدهو

شرابمحمدالفاضلأستاذنابالترجمةأفردهوقد.سنتينأوبسنةذلكقبلوقيلهـ.()125

سلسلةفيالكتابهذاطبعوقد."والشامالحجازعالم،الزهري"الإمام:سماهكتابفي

القلم.دار-المسلمينأعلام

.()229المناهلالسئة/فياللألكائيرواه

سننه.فيمنصوربنسعيدرواه

.المطبوعفيليستالزيادةوهذه.أصل"،"والفرائض:الاصلهامشعلئ
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.()1اللهبكتابأعلمالسنن1(1/)12أصحابفإن

كماأصنع:فقال،ركعتين)2(الحليفةبذيصلىحينخبرهوفي-0171

.)3(يصنع!ي!اللهرسولرأيت

عنهالناسأنهىأنيترى:عثمانلهقرن)4(-فقالحين-عليئوعن-1711

.()الناسمنأحدلقول!واللهرسولسنةأدعأكنلم:قال؟وتفعله

أعمل)6(ولكن،إلييوحىولابنبيلستإنيألا:وعنه-1172

استطعت.ماك!ي![محمد]نبيهوسنةاللهبكتاب

فيالاجتهادمنخيرالسنةفيالقصد:يقولمسعودابنوكان-1173

)7(البدعة

.كفر)8(السنةخالفمن؛ركعتانالسفرصلاة:عمرابنوقال-1741

الأرضعلىمافإنه؛والسنةبالسبيلعليكم:كعببنأبيوقال-1175

رئه،خشيةمنعيناه(ففاضتنفسهافياللهذكروالسنةالسبيلعلىعبدمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

صحيح.أثروهو(112)برقمالدارميرواه

،أكيالتسعةالمدينةوبينبينها،مكةطريقعلىالنبويةالمدينةبظاهرقرية:الحليفةذو

المعالمانظر.معتمراأوحاجأبهامزومنالمدينةأهلميقاتوهي."علي"بياراليوموتعرف

.(01ص)3الأثيرة

.296()مسلمأخرجه

وطواف،واحدواحرام،واحدةوتلبية،واحدةبنثة،والعمرةالحجبينجمعأي:قرن

النهاية.وعمرةبربحجلبيك:فيقول،واحدوسعي،واحد

.()1223مسلمصحيحوانظر،(1)563البخاريأخرجه

.""ولكني:المطبوعفي

:وقال1/173الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره،جيدباسناد)223(برقمالدارمياخرجه

وقال".بثقةليس:يحيىقال،الكنديبشيربنمحمدوفيه،الكبيرفيالطبراني"رواه

إسناده:وقال،موقوفاالحاكم"رواه1:08/والترهيبالترغيبفيالمنذريالحافظ

)القصد(:.السنةفياللألكائيالى)269(المناهلفينسبتهوزاد.شرطهما"علىصحيح

.الاعتدال

)279(.المناهل/صحيحبسندمسندهفيحميدبنعبدرواه
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نفسهفياللهذكروالسنةالسبيلعلىعبدمنالأرضعلىوماأبدا؛اللهفيعذبه

فهيورقها؛يبسقدشجرةكمثلمثلهكانإلااللهخشيةمنجلدهفاقشعر

خطاياهعنهاللهحطإلا(ورقها)1عنهافتحات،شديد!ريحأصابتهاإذ،كذلك

اجتهادءمنخيم)2(وسنةسبيلفياقتصادافإنورقها؛الشجرةعنتحاثكما

كانان-عملكميكونأنوانظروا،]بدعة[وموافقة،وسنةسبيلخلاففي

.)3(وسنتهمالأنبياءمنهاجعلىيكونأن-واقتصادااجتهادا

وكثرة،بلدهبحالعمرإلىالعزيزعبدبنعمرعمالبعضوكتب-1761

السنة؟عليهجرتوماالبتنةعلىيحملهمأو،بالظنةيأخذهمهل؛لصوصه

يصلحهملمفإن؛السنةعليهجرتومابالبينةخذهمعمر:إليهفكتب

الله"4(.أصلحهمفلاالحق

والرسئول(اللهإلىفرذوهشىءفىننزعنمفإن!و:قولهفي،عطاءوعن-1177

.[لمجيم]اللهرسولوسنةاللهكتابإلى][أي]95:[النساء

اتباعها.إلآع!ي!اللهرسولسنةفيليس:الشافعيوقال-1781

حجمانك(إ)والله-:الأسودالحجرالى-ونظرعمروقال-9117

)6(؛قبلتكما)112/ب!أيقثلكع!ي!اللهرسولرأيتأنيولولا؛تضرولاتنفعلا

قبله.ثم

:فقال،[عنه]فسئل،مكانفيناقتهيديرعمربناللهعبدورئي-0118

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

تساقط.أي:ورقهاعنهافتحاث

.المطبوعمنوالمثبت،"وسننهاللهسبيلفياقتصادا"فان:الأصلفي

.(1)175المناهل/السنةفيواللألكائي،الترغيبفيالأصبهانيرواه

هووالبلد.الغسانييحيى:هووالعاملص)176(.الخلفاءتاريختهذيبفيالخبرهذا

التهمة.:()الظنة.الموصل

.المطبوعفييردلم،"والله":قوله

.(0127)ومسلم،(1)795البخاريأخرجه
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)1(.ففعلته،فعله!آاللهرسولرأيتأنيإلا؟أدريلا

وفعلاقولانفسهعلىالسنةأمرمن)2(:الحيريعثمانأبووقال-1181

بالبدعة.نطقنفسهعلىالهوىأمرومن،بالحكمةنطق

في!ج!بالنبيالاقتداء:ثلاثةمذهبناأصول:التسترفيسهلوقال-1821

.الاعمالجميعفيالنتةوإخلاص،الحلالمنوالأكل،والأفعالالأخلاق

يرفعو(الصخلحوالعمل!و:تعالىقولهتفسيرفيوجاء-1183

!ج!.اللهبرسولالاقتداءانه-]01:[فاطر

تجردواجماعةفي)3(يوماكنت:قال؛حنبلبنأحمدعنوحكي-1841

الآخرواليوأبالئهيؤمنكان"من:الحديثفاستعملت،الماءودخلوا

لي:قائلاالليلةتلكفرايتأتجرد؛ولمبمئزر")4(الاالحفاميدخلفلا

يقتدىإمامأوجعلك،السنةباستعمالكلكغفرقداللهفانأبشر؛أحمد!يا

بك.

جبريل.:قال؟أنتمن:قلت

)1(

)2(

)3(

)4(

أحمد"رواه:وقال(174)1/الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره.()128والبزارأحمدرواه

والبزارأحمد"رواه:182/الترغيبفىالمنذريالحافظوقال."موثقونورجالهوالبزار

.039()المناهلفيالسيوطيإسنادهوصحح.جيد"باسناد

إسماعيلبنسعيدالأستاذ،الإسلامشيخ،القدوةالواعظالمحدثالإمامالثيخهو

سيرفيترجمتهانظرهـ.)892(سنةووفاته.بالرفي)023(سنةمولده.الصوفيالحيري

هذا.قولهوفيها،-146266/النبلاءأعلام

"مع".:المطبوعفي

وح!نه.اللهعبدبنجابرحديثمن)1/891(والنسائي،)2028(الترمذيأخرجه

4/288الحاكموصححه،حجرابنالحافظإسنادهوجؤد،السيوطيوتبعهالترمذي

.البدنمنالأسفلبالنصفيحيطثوبوهو،الإزار:المئزر)بمئزر(.الذهبيووافقه
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فصل

])1(وبدعةضلالسنتهوتبديللمجصأمزمخالفةان[في

عليهاتعالى]اللهمنمتوعدوبدعة4ضلاسنتهوتبديلأمرهومخالفة

تصحيبهمأنأصهعنيخالفونالذينفقخذر):تعالىاللهقال،والعذاببالخذلان

.]63:لنورا[ألؤ(عذابيصيجهمأوفتنة

أتمؤمشينسبيلغئرويتبغائهدىلهلبينمابعدمنالرسولققيظومن!ه:وقال

.]511:النساءأمصيرا(توساجهنمونقحله-توكمالؤلةء

بنالرحمنوعبد،جعفرأبيبناللهعبدمحمد:أبوحدثنا-1185

حدثنا،محمدبنحاتم:القاسمأبوحدثناقالا:عليهما؛بقراءتيعتاب

حدثنا،الدباغمسرور)2(بنأبوالحسنحدثنا،القابسيأبوالحسن

حدثنا،القاسمابنحدثنا،سعيدبنسحنونحدثنا،سليمانأبيبنأحمد

!ؤاللهرسولأنهريرةأبيعن،أبيهعن،الرحمنعبدبنالعلاءعن،مالك

عنرجال"فليذادن:وفيه؛أمتهصفةفيالحديثوذكر...المقبرةإلىخرج

هلم!ألا!هلمألا:فا!ناديهم،الضالالبعيريذادكماحوضي

فسحقا،،فسحقا1131/1(:فأقول.بعدكبدلواقدانهم:فيقال

فسحقا")3(.

)11

)21

)31

.عنديمنحاصرتينبينما

سنةالمتوفى.الدباغمسروربنمحمدبنعليوهو".الحسين"أبو:المطبوعفي

.3034/الرياضنسيمهـ/1935(

مسلمالإمامأيضاوأخرجه03-1/28الموطأفيمالكالإمامطريقمنالمصنفاسنده

يذادن(أفلا:روايةوفي.ليطردنأي:أفليذادن(0(1361البخاريصحيحوانظر،2(194

لهربلاالذيالضائعالبعير:(الضالأالبعير.حوضيعنبهيذادفعلأأحديفعلنلاأي

بعدأ.اي:أسحقا(.تعالواأي:أألاهلم(.يسقيه
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مني")1(.فليسسنتيعنرغب"من:قالغ!ي!النبيأنأنسوروى-1861

.رد")2(فهومنهليسماأمرنافيأدخل"من:وقال-1871

الفين"لا:قال؛!ي!النبيعن،أبيهعن،رافعأبىابنوروى-1188

عنه،نهيتأو،بهأمرتمما،أمريمنالامريا!تيهأريكتهعلئمتكئاأحدكم

.")3(اتبعناهاللهكتابفيوجدناما،أدريلا:فيقول

حرممامثلغ!ي!اللهرسولحرمماوان"ألا:المقدامحديثفيزاد-9181

.(4)"للها

حمقابقوأ"كفئ-:كتففيبكتابوجيء-السلامعليهوقال-0911

غيركتابأو،نبيهمغيرإلئنبيهمبهجاءعمايرغبواأن-ضلالا:قالأو-

فىإتلجهصيتكات!تفعلتكأنزفاأنايكفهؤأولؤ!و:فنزلت؛كتابهم

.]"15:لعنكبوتاأ(()يؤمنوتلقؤميوذتحرىلرضةللثذ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.")6(المتنطعون"هلك:السلامعليهوقال-1911

بالسنة:المراد(سنتيعنرغب)فمن)1014(:ومسلم،)6305(البخاريأخرجه

9501/الفتح/غيرهإلئعنهالإعراضالشيءعنوالرغبة،الفرضتقابلالتيلا،الطريقة

مردودأيرد()فهو.عائشةحديثمن)1718(ومسلم،)7926(البخاريأخرجه

النهاية./عليه

.(1)152برقمتقدم

الذهبي.ووافقه،1/901الحاكموصححه،()12ماجهوابن،)2664(الترمذيأخرجه

.(046)4داودأبيسننوانظر."الوجههذامنغريبحسنحديثهذا":الترمذيوقال

التفسير،فيجريروابن،)594(برقموالدارمي،)454(المراسيلفيداودأبوأخرجه

مرسلا.جعدةبنيحيىحديثمنالمنذروابن،حاتمأبيوابن

فيالمغالونالمتعفقونهم:)المتنطعون(.مسعودابنحديثمن)0267(مسلمأخرجه

النهاية./الكلام

094



كانشيئاتاركالست:عنهاللهرضيالصديقبكرابووقال-2911

نأأمرهمنشيـاتركتإنأخشىإني؛بهعملتإلابهيعملع!االلهرسول

0)1(ء0

ريع.

الميل:الزيغ)أزيغ(.عائشةحديثمن54()9175/ومسلم،03()39البخاريأخرجه)1(

الاستقامة.عن

194



الثأنل!الباب

السلأ!عليهمحبتهلزوأفي

لموأفووعشيرت!و(زوج!وإجونكنموأنناؤ!مءاباؤكنمكانإنقل!و:لىتعااللهقال

أدئهئفإلت!مأحمثترضؤنهاو!شكنكسادهاتخمؤنوصتخغاقترفتموها

آتقؤميهدىلاوألئهلأضسهأللهيآتحئئفزئصعواسبي!ءفىوجها؟ورسولم!

.2]4:التوبةأالقسقيئ(

ووجوب،محبتهالزامعلىوحجةودلالةوتنبيهأا(حضاعابهذارفكفى

كانمنتعالىقرع)2(إذ.السلامعليهلهاواستحقاقه،خطرهاوعظم،فرضها

[تعالى]بقولهوأوعدهم،ورسولهاللهمنإليهأخماوولدهوأهلهماله

.]42:لتوبةا[يةلآا(0000هلأمسأدثهيآتحئفترئصعوا!الو

الله.يهدهولمضلممنأنهموأعلمهم،الايةبتمامفسقهمثم

علىقرأتهمماوهو،أجارنيهفيماالحافظالغسانيعليأبوأخبرنا-3911

محمدأبوحدثنا،القاضياللهعبدبنسراجحدثنا:قالواحد؛غير

حدثنا،يوسفبنمحمد:اللهعبدأبوحدثنا،المزوزيحدثنا،الأصيلي

عن،علئةابنحدثنا،إبراهيمبنيعقوبحدثنا،إسماعيلبنمحمد

()113/ب!اللهرسولأن]عنهالله[رضيأنسعن،صهيببنالعزيزعبد

)1(

)2(

.المطبوعمنوالمثبت،"حظا":الأصلفي

والتوبيخ.والعتابباللومأوجعه:فلانأقزعيقال:قرع
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والناسووالل!ولل!مناليهأحبأكونحتىأحدكميؤمن"لا:قال!

)1(صء

."جمعين

.)2(نحوههريرةابيوعن-4911

حلاوةوجدفيهكنمن"ثلاث:السلامعليهعنه،أنسوعن-5911

يحبهلاالمرءيحبوأن،سواهماممااليهأحبورسولهاللهيكونأن:الإيمان

.النار")3(فييقذفأن5يكركماالكفرفييعودأنيكرهوأن،للهالا

لانت:ع!يمللنبيقال!أنهعنه]الله[رضيالخطاببنعمروعن-6911

جئبي.بينالتينفسيالاشيءكلمنالياجط

."نفسهمناليهأحبأكونحتىأحدكميؤمن"لن:مج!ي!النبيفقال!

بينالتينفسيمنإليأجطلانت!الكتابعليكأنزل!والذي:عمرفقال!

جنبي.

عمر!")4(.يا،"الآن:ع!ي!النبيئلهفقال!

الاحوال!،جميعفىعليهالرسول!ولايةيرلممن:سهلقال!-7911

قال!:ع!مالنبيلأن؛سنتهحلاوةيذوقلا-السلام-عليهملكهفينفسهويرى

.()الحديث"....نفسهمناليهأحبأكونحتىأحدكميومن"لا

فصل

محئته[!]ثوابفي

القاسم:ابوحدثنا،عليهبقراءتيعتاببنمحمد[ابو]حدثنا-8911

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(44)مسلمالإمامأيضاوأخرجه.(1)5البخاريطريقمنالمصنفأسنده

.(1)4البخاريأخرجه

.()43ومسلم،()16البخاريأخرجه

.(0112)برقموسياتي.هشامبناللهعبدحديثمن)6632(البخارياخرجه

ترجمته.تقدمت.التسترياللهعبدابنهو:)سهل(.سابقهمكررهو
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زيدأبوحدثنا،خلفبنعلي:الحسنأبوحدثنا،محمدبنحاتم

حدثنا،إسماعيلبنمحمدحدثنا،يوسفبنمحمدحدثنا،المروزي

أبيبنسالمعن،مرةبنعمروعن،شعبةحدثنا،أبيحدثنا،عبدان

الساعة؟متى:فقالع!يمالنبيأتىرجلاأن]عنهالله[رضي:أنسعن،الجعد

صلاةكثيرمنلهاأعددتما:قاللها؟"أعددت"ما:قال!اللهرسوليا

منمع"أنت:قال.ورسولهاللهأحمثولكتي،صدقةولاصومولا

.(ا"يأحببت

فقلت:،فاتيتهع!ي!النبيالىهاجرت:قدامةبنصفوانوعن-9911

إني!اللهرسوليا:فقلت،يدهفناولني.أبايعكيدكناولني!اللهرسوليا

أ(.1/)14")2(أحمثمنمع"المرء:قال.أحبك

مسعود)3(.بناللهعبد!النبيعناللفظهذا-وروى0012

.()4موسىوابو-1021

.)5(وأنس202-1

)6(.بمعناهذرأبيوعن30-12

أحئني"من:فقال،وحسينحسنبيداخذ!النبيأنعليوعن-4012

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

مسلمأيضاوأخرجه)6171(.البخاريإسماعيلبنمحمدطريقمنالمصنفأسنده

الحافظللإماملقبوعبدان،"عبدان"بدل"الله"عبد:المطبوعوفي164(.)9263/

027(.0/1)النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر،عثمانبناللهعبد

،ميمونبنموسى"وفيه365:-9364/الزوائدمجمعفيالهيثميقال.الطبرانيرواه

.وثقوا"رجالهوبقية،قدرياوكان

.264(0)ومسلم،)6168(البخاريأخرجهمسعودابنحديث

.264(1)ومسلم،6(017)البخارياخرجه

وهو."صحيححديثهذا":الترمذيقال)2385(والترمذي،)5127(داودأبوأخرجه

.(1)891برقمتقدموقد،"أحببتمنمع"أنت:بلفظعليهمتفق

)6025(.الظمانمواردفيتخريجهاستوفيناصحيححديثوهو)5126(داودأبواخر!

معالمحبين"كتاب:سماهجزءفيالحديثهذاطرقنعيمأبوالحافظجمعوقد

0/1056الفمحفيقاله/العشريننحوفيهالصحابةوبلغ."المحبوبين
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.(")1القيامةيومدرجتيفيمعيكانوامهماوأباهماهذينوأحب

أحبلأنت!اللهرسوليا:فقالع!ي!النبيأتىرجلاأن)2(وروي-5012

وإني؛إليكفأنظرأجيءحتىأصبرفمالاذكركوإني؛وماليأهليمنإلي

وإن،النبيينمعرفعتالجنةدخلتاذاانكفعرفت،وموتكموتيذكرت

.اراكلادخلتها

فنعليئهمأدئهألغمألذينءفأولـكوألزسولأدلهيطعومن!و:][تعالىاللهفأنزل

ص-2س
فدعا]96:النساءأ!رفيقاأوولعكوحسنوالمخلصوألمثهداءيقيهنلصدواألنبتن

.)3(عليهفقرأهابه

،يطرفلاإليهينظرع!ي!االنبيعندرجلكان:اخرحديثوفي-6012

القيامةيومكانفاذا،اليكالنظرمنأتمتع!وأميبأبي:قال؟"بالك"ما:فقال

)4(.الآيةاللهفأنزل؛بتفضيلهاللهرفعك

فيمعيكاناحبني"من:عنهاللهرضيأنسحديثوفي-7012

الجئة")5(.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"...غريبحسنحديثإهذا:الترمذيوقال،1/77وأحمد،)3733(الترمذيأخرجه

وسياتيمنكر"والمتنضعيفإسناده":وقال3254/النبلاءاعلامسيرفيالذهبيوذكره

.()1283برقم

التالي.التعليقانظر.المطبوعمنوالمثبت،"وعنه":الأصلفي

فيالهيثميالحافظوذكره،عائشةحديثمن(ص)123النزولأسبابفيالواحديأخرجه

الصحيح،رجالورجاله،والأوسطالصغيرفيالطبرانيرواه":وقال77/الزوائدمجمع

الهيثميقال.عباسابنحديثمنالطبرانيأيضاورواه.ثقة"وهوعمرانبناللهعبدغير

."اختلطوقدالسائببنعطاءوفيه":77/المجمعفي

خزجه.منيذكرولم،(059)المناهلفيالسيوطيأورده

.(1)162برقممنهطرفوتقدم.()1224برقمسيأتيحديثمنفقرة
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فصل

والأئمةالشلفعنرويفيما

لهوشوقهمع!ي!للنبيمحئتهممن

حدثنا،الرازيحدثنا،العذريحدثنا،الشهيدالقاضيحدثنا-8012

بنيعقوبحدثنا،قتيبةحدثنا،مسلمحدثنا،سفيانابنحدثنا،الجلودي

نأعنه]اللهأرضيهريرةأبيعن،أبيهعن،سهيلعن،الرحمنعبد

لوأحدهميود؛بعدييكونونناسحباليافتىأشد"من:قالمج!ي!اللهرسول

.(")1ومالهبأهلهراني

ذز)2(.أبيعنومثله-9012

لأنت:!رللنبيوقوله]عنهاللهأرضيعمر)3(حديثتقدموأقد]-0112

مثله.فيالصحابةعنتقدموما،نفسيمنإليئأجا

إليأجاأحدماكان:عنهاللهرضيالعاصبنعمرو1211-وعن

!)4(.اللهردولمن)114/ب(

إلىياويخالدكانما:قالت؛معدانبنخالدبنتعبدةوعن-1212

المهاجرينمنأصحابهوإلى،!اللهرسولإلىشوقهمنيذكروهوإلافراش

شوقيطال،قلبييحنوإليهم،وفصليأصليهم:ويقوليسميهموالأنصار

.()النوميغلبهحتى،إليكقبضي!رفيفعجل،إليهم

)2(

)3(

)4(

)5(

)2832(.مسلمطريقمنالمصنفأسنده

الجامعفيالسيوطيلحسنهورمز.يسئملمراوإسنادهوفي،؟/156أحمدأخرجه

الصغير)0601(.

)6911(.برقم

.(12)57برقموسيأتي،(121)مسلمأخرجه

من،عابدثقة،معدانابنهو)خالد(.4953/النبلاءأعلامسير،5021/الأولياءحليه

54(.1-536)4/النجلاءأعلامسيرفيترجمتهانظرهـ.(1)30سنةمات.التابعين
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بعثكوالذي:ع!ي!للنبيقالأنه]عنهالله[رضيبكرأبيعنوروي-1312

قحافة-أباأباه:يعني-اسلامهمنلعينياقزكانطالبأبيلإسلام!بالحق

.)1(لعينكأقركانطالبأبياسلامأنوذلك

منإلياحمثتسلمان:للعباسقاله؛الخطاببنعمرعنونحوه-4112

.!و)2(اللهرسولالىأحبذلكلان؛الخطابيسلمأن

وزوجهاوأخوهاأبوهاقتلالانصارمنامرأةأن.إسحاقابنوعن-1512

هو،خيرا:قالوا!ص؟اللهرسولفعلما:فقالت،!اللهرسولمعأحديوم

مصيبةكل:قالترأتهفلما.اليهأنظرحتىأروييه:قالت.تحبينكمااللهبحمد

جلل)3(.بعدك

حبكمكانكيفعنه]الله[رضيطالبأبيبنعليئوسئل-1216

وابائناوأولادناأموالنامنإليناأحب!واللهكان:قالع!ي!؟اللهلوسول

.الطمأ)4(علىالباردالماءومن،وأضهاتنا

يحرسليلةعنه]الله[رضيعمرخرج:أسلمبنزيدوعن-1217

:وتقول،صوفاتنفشعجوزوإذا،بيتفيمصباحافرأى،الناس

الاخيارالطيبونعليهصلىالابرارصلاةمحمدعلى

أطواروالمناياشعريياليتبالاسحاربكاقواماكنتقد

الدار؟وحبيبيتجمعنيهل

ص!ا.النبي:تعني

)1(

)2(

)3(

)4(

لك.أحمثأي:(لعينك)اقز.(549)المناهلعمر/ابنعنتاريخهفيعساكرابنرواه

"وفيه9/268:الزوائدمجمعفيالهيثميقال.عباسابنحديثمنالبزاررواه

."متروكوهو،ابانبنالعزيزعبد

،وقاصأبيبنسعدبنمحمدبناسماعيلعنوالبيهقي،إسحاقابنرواه

.يسيرةهينةأي:()جلل.(511)6/الزوائدمجمعوانظر.()569المناهلمرسلا/

خرجه.منيذكرولم،()579المناهلفيالسيوطيأورده
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طول)1(.الحكايةوفي؛يبكيعنه]الله[رضيعمرفجلس

أحباذكر:[له]فقيل،رجلهخدرتعمربناللهعبدأنوروي-1218

عنك.يزلإليكالناس

.)2(فانتشرت!محفداهيا:فصاح

:فقال!واحزناه:امرأتهنادت]عنهالله[رضيبلالاحتضر)3(ولما-9121

.أ(1/)15وحزبهمحمدا،الأحبهألقىغدا!واطرباه

عنهما].اللهرضياليمانبنحذيفةعن-[ومثلهام921

قبرلىاكشفيعنها]:الله[رضيلعائشةقالتامرأةأنويروى-0122

ماتت.حتىفبكت،لهافكشفته؛ع!ج!اللهرسول

لهقال،ليقتلوهالحرممنالدثنةبنزيدمكةأهلأخرجولما-1221

مكانكعندناالانمحمداانأتحسبزيد!ياباللهأنشدك:حرببنسفيانأبو

أهلك؟فيوأنك،عنقهتضرب

تصيبهفيههوالذيمكانهفيالانمحمداأنأحمثما!واللهزيد:فقال

أهلي.فيجالسوأنيشوكة

محمدأصحابكحبأحدايحبأحداالناسمنرأيتما:سفيانأبوفقال

ع)4(.محمدا

بالله:حلفهاع!ي!النبيئأتتإذاالمرأةكانت:عباسابنوعن-1222

)1(

)2(

)3(

)4(

اليت.بكاءصاحبأي:)بكأ(.عساكروابن363(-ص)362الزهدفيالمباركابنرواه

مختلفة.أسبابلهالموتأي:أطوار()والمنايا.أعلمليتني:(شعري

الأدبفيوالبخاري،172(،017،)168والليلةاليومعملفيالسنيابنأخرجه

يأ:(رجله)خدرت.خدرهالزوالامتذت:)انتشرت(.ضعيفص!اسناده)679(المفرد

.واسترخاءفتورعراها

.الموتحضره:)احتضر(

من3(0)45البخاريفيالذثنةبنزيدقصةوأصل.69(0)المناهل/عروةعنالبيهقيرواه

.هريرةأبيحديث
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للهحباإلاخرجتوما؛أرضعنبأرضرغبةولازوجبغضمنخرجتما

.(1)ورسوله

قتله،بعدعنهما]اللهارضيالزبيرابنعلىعمرابنووقف-1223

اللهتحبقواماصواما--ماعلمتوالله،كنهت:وقال،لهفاستغفر

)2(
ورسوله.

فصل

السلامعليهمحبتهعلامةفي

حبه،فيصادقايكنلموإلا،موافقتهوآثر،اثرهشيـأأحبمنأناعلم

عليه.ذلكعلاماتتظهرمنع!ي!النبيحئمافيفالصادق.مدعياوكان

وامتثال!،وأفعالهأقوالهواتباع،سنتهواستعمالبهالاقتداءوأولها:

ومنشطه،ويسرهعسرهفيبآدابهوالتأذب،نواهيهواجتناب،أوامره

الله(يحبتكمفاتبعونياللهكنت!تحئونانقل!و:تعالىقولههذاوشاهد،ومكرهه

.3]1:عمران[آل

اللهقال؛شهويهوموافقة،نفسههوىعلىعليهوحضشرعهماوإيثار

فىيجدونولاإلتهتمهاجرمقيحبونفتللامنيمنواقيالدارولبؤوالذين):تعالى

خصاصحه(جهتم؟نولؤأنفسهتمعلئويؤثروتأوتوامماصاجةصحدورهتم

9].الحشر:ا

].اتعالىاللهرضافيالعبادوإسخاط

الحسينأبوحدثنا،الحافظ)115/ب(عليأبوالقاضيحدثنا-1224

حدثنا،البغدادييعلىأبوحدثنا:قالا؛خيرونبنالفضلوابو،الصيرفيئ

)1(

)2(

الربيع،بنقيسوفيه":7123/الزوائدمجمعفيالهيثميوقال،)2272(البزاراخرجه

."ثقاترجالهوبقية،غيرهماوضعفه،والثوري،شعبةوثقه

ضعيف.وإسناده،حمدانبنعمروأبيبروايةالصغيرالمسندفي()18يعلىأبوأخرجه
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حدثنا،عيسىأبوحدثنا،محبوببنمحمدحدثنا)1(،السنجيعليأبو

بنعليعن،أبيهعن،الأنصارياللهعبدبنمحمدحدثنا،حاتمبنمسلم

ليقال:]عنهاللهأرضيمالكبنأنسقال:قال!؛المسيببنسعيدعن،زيد

غشقلبكفيليسوتمسيتصبحأنعلئقدرتان!بني"يا!حو:اللهرسول

."فافعللأحد

ومن،أحئنيفقدسئتيأحياومن،سنتيمنوذلك!بني"يا:ليقال3

.")2(الجنةفيمعيكانأحبني

فيخالفهاومن،ورسولهلةالمحبةئملفهوالصفةبهذهاتصففمن

اسمها.عنيخرجولا،المحبهناقصفهوالامورهذهبعض

بعضهم،فلعنهالخمرفيحدهللذيالسلامعليهقولهودليله-1225

اللهيحبفانه،"لاتلعنه:النبيئ]!ي!أفقال!!بهيؤتىماأكثرما:وقال

")3(.ورسوله

.ذكرهأكثرشيئاأحبفمن؛لهذكرهكثرة!آالنبيمحبةعلاماتومن

حبيبه.لقاءيحبحبيبفكل؛لقائهإلىشوقهكثرة:ومنها

كانواانهم:المدينةقدومهمعندالأشعريينحديثوفي-1226

)4(.وصحبهمحمدا.الأحئةنلقىغدا:يزتجزون

)1(

)2(

)3(

)4(

.المطبوعفييردلم،"السنجيعليأبو"حدثنا:قوله

فيالطبرانيمطولا:وأخرجه،)2678(الترمذيعيسىأبيطريقمنالمصنفأسنده

"...غريبحسنحديث"هذا:الترمذيوقال،362()4يعلىوأبو،33-232/الصغير

وذكره،"...يعرفهفلم-البخارييعني-إسماعيلبنمحمدبه"وذاكرتأيضأ:وقال

بنمحمدوفيه....الصغيرفيوالطبرانييعلىأبو"رواه:وقال272(-1/271)الهيفمي

أنسبنخالدترجمةفيالميزانفيالذهبيوذكره".ضعيفوهو،يزيدأبيبنالحسن

.(1،7012)162برقممنهطرفوتقدم.جدا"منكر"وحديثه:وقال

.الخطاببنعمرحديثمن0678()البخاريأخرجه

.الأشعريموسىأبيقومهم:()الأشعريين.()669المناهلأنس/عنالبيهقيرواه



.)1(بلالقولوتقدم-1227

)2(.قتلهقبلعمارقالومثله-1228

)3(.معدانبنخالدقصةمنذكرناهوما-9122

وإظهار،ذكرهعندوتوقيره،لهتعظيمه-ذكرهكثرةمع-علاماتهومن

اسمه.سماعمعوالانكسارالخشوع

خشعواإلايذكرونهلابعده!ي!النبيأصحابكان:)4(التجيبيإسحاققال

.وبكواجلودهمواقشعزت

ومنهم؛إليهوشوقالهمحبةذلكيفعلمنمنهم.التابعينمنكثيروكذلك

.وتوقيراتهيبايفعلهمن

وصحابتهبيتهأهلمنبسببههوومن،ع!ي!النبئأحمثلمنمحبتهومنها

5ء

أبغضهممنوبغض)116/أ(عاداهممنوعداوةوالأنصار؛المهاجرينمن

يحب.منأحبشيئاأحمثفمن؛وسبهم

احبهمااني!"اللهم:والحسينالحسنفي-السلامعليهقالوقد-0123

فأحثهما")5(.

.")6(يحئهمنفأحبأحئه]اني!اللهئم"ا:الحسنفي،روايةوفي-1231

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)9121(.برقم

الزوائدمجمعفيالهيثميوقال،"وحزبهمحمدا،الاحبهألقئ"اليوم:بلفظالطبرانيرواه

."حسن!اسناده":9892/

.(12)12برقمقصتهتقدمت

،ورع،قدوة،ففيهعلامة،بقرطبةالمالكيةشيخ،التجيبيإبراهيمبنإسحاقهو

.08-1697/النبلاءأعلامسيرفيترجمةلههـ.)352(سنةتوفي.صالح

،"صحيححسنحديث"هذا:وقال،عازببنالبراءحديثمن)3782(الترمذيأخرجه

:وقال،زيدبنأسامةحديثمن)9376(الترمذيوأخرجه.ومسلمالبخاريفيوأصله

.)2234(الظمانمواردفيتخريجهاستوفيناوقد"غريبحسنحديث"هذا

.هريرةأبيحديثمن2(142)ومسلم،2()122البخاريأخرجه
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ومن،اللهأحمثفقدأحئنيومن،أحبنيفقدأحئهما"من:وقال-1232

.")1(اللهأبغضفقدأبغضنيومنأبغضنيفقدأبغضهما

فمن،[بعدي]غرضاتتخذوهملا،أصحابيفيالله"الله:وقال-1233

اذاني،فقداذاهمومن،أبجضهمفببغضيأبغضهمومن،أحبهمفبحئيأحبهم

.ياخذه")2(انيوشكاللهاذئومن،اللهاذىفقداذانيومن

يغضبني،منيبضعة"انهاعنها]:الله[رضيفاطمةفيوقال-1234

أغضبها")3(.ما

")4(أحئهفاني"أحبيه-:زيدبنأسامةفي-لعائشةوقال-1235

.(")بعضهمالنفاقواية؛الأنصارحبالإيمان"اية:وقال-1236

ومن،أحئهمفبحبيالعربأحمث"من:عمرابنحديثوفي-1237

.")6(أبغضهمفببغضيأبغضهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

صحيح،"إسناده:الزوائدوفي.هريرةأبيحديثمن()143ماجهابن-بنحوه-أخرجه

-9917/الزوائدمجمعوانظر.النسائيإلئ)689(المناهلفينسبتهوزاد."ثقاترجاله

185.

لحسنهورمز.مغفلبناللهعبدحديثمن4/87وأحمد،)3862(الترمذياخرجه

وسيعيده"...غريبحديث"هذا:الترمذيوقال)1442(.الصغيرالجامعفيالسيوطي

ترمونهمهدفاتجعلوهملا:أي،الهدف:)الغرض(1821(.،013)4برقمالمصنف

والإيشاك،وقاربأسرعإذا:يوشك)أوشك(8/554.الأصولجامعبأقوالكم/

.8455/الأصولمعجط/السرعة:والوشك

وسيعيده.مخرمةبنالمسورحديثمن)9244(ومسلم،)3714(البخاريأخرجه

يأ،تكسروقد،اللحممنالقطعة:بالفتح)البضعة(.1827(،)1917برقمالمصنف

النهاية.مني/جزءإنها

."غريبحسنحديثهذا":وقال.عائثةحديثمن)3818(الترمذيأخرجه

مالك.بنأن!حديثمن)74(ومسلم،()17البخاريأخرجه

.53-01/52الزوائدمجمعوانظر.)739(المناهل/الشعبفيالبيهقيرواه



حتىالشلفسيرةوهذه.يحبهشىءكلأحبشيئاأحبمن،فبالحقيقة

النفس.وشهواتالمباحاتفي

القصعة:حواليمنالذتاءيتتبعع!ي!االنبيرأى-حينأنسقالوقد-1238

.يومئذ)1(منالدباءأحبزلتفما

جعفربناللهوعبد،عباسبناللهوعبد،عليبنالحسنوهذا-9123

.)2(وويهر!النبييعجبكانمماطعامالهمتصنعأنوسألوها،سلمىأتوا

رأىإذ؛بالصفرةويصبغ،السبتيهالنعاليلبسعمرابنوكان-0124

ذلك)3(.نحويفعلع!يمأالنبي

منومجانبة،عاداهمنومعاداة،ورسولهاللهأبغضمنبغض:ومنها

اللهقال؛شريعتهيخالفأمركلواستثقال،دينهفيوابتدعسنتهخالف

(...ورسول!اللهحادمنوتلأخريوآدآوأتيؤ!بأللهيؤمنوتقؤماتجدلا!و:لىتعا

.22]:المجادلةاالآية

وقاتلوا،مرضاتهفيأحبائهمقتلواقد-السلام-عليهأصحابهوهؤلاء

وأبناءهم.آباءهم

لاتيتكشئتلو:أبيبناللهعبد)116/ب(بناللهعبدلهوقال-1241

.أباه:يعني،()4برأسه

)1(

)2(

)3(

)4(

النهاية.دباء2:واحدها،القزع:)الدثاء(.2(0)41ومسلم،2(0)29البخارياخرجه

.الطعامانيةمنإناء:()القصعة

فيالهيثميوذكره.رافعابيامرأة:سلمىحديثمن()917الشمائلفيالترمذيأخرجه

مولىفائدغير،الصحيحرجالورجاله،الطبراني"رواه:وقال0/1325الزوائدمجمع

عمةصفيةمولاةإنها:يقال،!شي!النبيخادمهي)سلمى(:ثقة".وهورافعابيابن

والإصابة.الغابةأسدفيترجمتهاانظر.!شي!النبيمولاة:أيضألهاويقال.ك!ي!النبي

هيالبتيه(:)النعال.عمرابنحديثمن)1187(ومسلم،)5851(البخاريأخرجه

النهاية.انظر.والسعةالنعمةأهلنعالوهي.بالقرظالمدبوغة،البقرجلودمنالمتخذة

9/318الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره،هريرةأبيحديثمن)8027(البزارأخرجه

."ثقاتورجالهالبزاررواه":وقال
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بهوهدى-السلام-عليهبهأتىالذيالقرانيحمثأنومنها-1242

")2(القرانخلقه"كان:عنها)1(اللهرضيعائشةقالتحتىبهوتخلق،واهتدى

وتفهمه.بهوالعمل،تلاوته:للقرانوحبه

حدودها.عندويقف،سنتهويحب

وحباللهحـتوعلامة؛القرانحباللهحـتعلامة:اللهعبدبنسهلقال!

حمتوعلامة،السنةحب!يمالنبيئحـتوعلامة)3(،!يمالنبيحبالقران

ألاالدنيابغضوعلامة،الذنيابغضالاخرةحبوعلامة،الاخرةحـثالسنة

.الاخرةإلى)4(وبلغةزاداإلامنهايدخر

كانفإن؛القرانإلانفسهعن(أحا)يسأل!لا:مسعودابنوقال!-1243

)6(.ورسولهاللهيحبفهوالقرانيحب

فيوسعيه،لهمونصحه،أمتهعلئشفقته:!يمللنبيحبهعلامةومن

رؤوفابالمؤمنين-السلام-عليهكانكما[عنهم]؛المضارورفع،مصالحهم

رحيما.

الفقر)7(وإيثاره،الدنيافيمذعيهازهد:محبتهتمامعلامةومن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.المطبوعمنوالمثجت،ناسجعسهووهو،"السلامعليه"عائثة:الأصلفي

.552(،1)58برقمتقدم

.ع!يد"النبيحبالقرانحب"وعلامة:المطبوعفي

الوسيط.المعجمعنها/يفضلولا،الحاجةلسديكفيماهي:)بلغة(

.""أحدكم:نسخةفي

.)789(المناهل/القرانفضائلفيالضريسوابنالأدبفيالبيهقيرواه

منوالاقتصاديةالاجتماعيةالإسلامتسريعاتبل.إليهيدعوولا،الفقرالإسلاميحبذلا

اليدمنخيرالعليااليد:قاللمج!النبيأنثبتوقد.والقلةالفقرعلىالقضاءغاياتهاأكبر

المؤمنمنخيرالقويالمؤمن:وقال.الصالحللمرءالصالحالمالنعم:وقال.السفلى

الأموالأصحاب!صأصحابهمنوكان.المالبكثرةأنسلخادمهع!يددعاؤهوثبت.الضعيف

الراشدينالخلفاءخامسعهدفيالمالوفاض،عفانبنوعثمان،عوفبنالرحمنكعبد

ولعل=.قلبكفيلاويدكجيبكفيالماليكونأن-حقيقة-والزهد.العزيزعبدبنعمر



به.واتصافه

منالئالفقر"ان:الخدريسعيدلأبي-السلام-عليهقالوقد-1244

.(")1أسفلهالئ-الجبلأو-الواديأعلئمنالسيلمنأسرع،منكميحبني

النه!رسوليا:!ي!للنبيرجلقال:مغفلبناللهعبدحديثوفي-1245

.مراتثلاث،احبكإني!والله:فقال."تقولما"انظر:فقال.أحبكاني

.تجفافا")2(للفقرفأعذتحبنيكنت"ان:قال

.بمعناهسعيدأبيحديثنحوذكرثم

فصل

وحقيقتهاع!ي!للنبيالمحبةمعنعىفي

فيعباراتهموكثرت،ع!ي!النبيومحبهاللهمحبهتفسيرفيالناساختلف

اختلافولكنها،مقالاختلافإلىبالحقيقةترجعولي!ست)3(روايةكل

.احوال

قولهالىالتفتكأنه.السلامعليهالرسولاتباعالمحبة:سفيانفقال

غفورواللهذدؤلبئلكؤوديفراللةيخبثكمفاتبعونياللهتحنونكنتوانقل):تعالى

،31]:عمران[الرحيص(

)1(

)2(

)3(

عالجهاوكيفالفقر"مشكلةكتابالقرضاويوللدكتور.المعنىهذاالمصنفمراد

عليه.الاطلاعيحسن."الإسلام

رجال"ورجاله:وقال0/1274الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره،342/أحمدأخرجه

."مرسلشبهانهإلاالصحيح

حبانابنوصححه،"...غريبحسنحديث"هذا:وقال،)0235(الترمذيأخرجه

.كالدرعالمحاربيلبسهما:التجفافوأصل،ووقايةعدةأي:)تجفافام.موارد25(0)5

ليس:أقول.الوسيطالمعجم/الحربفيالجراحيقيانهوآلةسلاحمنالفرسبهيجفلوما

إلانفسااللهيكلفولا،يدفعهماإعدادعلىحضقفيهبل.للفقردعوةالحديثهذافي

وسعها.

."ذلكفيعباراتهم"وكثرت:المطبوعفي
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سنته،عنوالذب،نصرتهاعتقادأ()117/لمج!ي!الرسولمحبة:بعضهموقال

مخالفته.وهيبة،لهاوالانقياد

.للمحبوبالذكردوام:المحبة:بعضهموقال

.المحبوبيثارإ:آخر!رقال

.المحبوبإلىالشوقالمحبة:بعضهموقال

ويكره،احبمايححب؛الرفيلمرادالقلبمواطأةالمحبة:بعضهموقال

.كرهما

له.موافقإلىالقلبميلالمحبة:آخروقال

حقيقتها.دونالمحبةثمراتإلىإشارم!المتقدمةالعباراتوأكثر

إمالهموافقتهوتكون،الإنسانيوافقماإلىالميلالمحئةوحقيقة

الحسنة،والأصوات،الجميلة)1(الصورةكحب؛بادراكهلاستلذاف

لموافقتهاإليهامائلسليمطبعكلمفاوأشباهها،اللذيذةوالأشربةوالأطعمة

كحب)2(،شريفةباطنةمعانيوقلبهعقلهبحاسةبادراكهلاستلذاذهأو،له

الجميلة،ال!ترعنهموالمأثور،المعروفوأهل،والعلماء،الصالحين

يبلغحتىهؤلاءبأمثالالشغفإلىمائلالإنسانطبعفان؛الحسنةوالأفعال

عنالجلاءإلىيؤذيماآخرينفيامةمنوالتشئع)3(،لقومبقومالتعصب

.)4(النفوسواخترام،الحرموهتك،الأوطان

جبلتفقد؛عليهوإنعامهلهإحسانهجهةمنلهلموافقتهإياهحبهيكونأو

إليها.أحسنمنحمثعلىالنفوس

فعلمتالسلامعليهحقهفيكقهاالأسبابهذهنظرت،هذالكتقررفاذا

)2(

)3(

)4(

."الصور":المطبوعفي

"كمحبة".:المطبوعفي

.المطبوعفيتردلم،""لقومكلمة

استئصالها.:(النفوس)اخترام

605



للمحبة.الموجبة)1(الثلاثةالمعانيلهذهجامعالسلامعليهأنه

قبلمنهاقررنافقد،والباطنالاخلاقوكمال،والظاهرالصورةجمالأما

.زيادةإلىيحتاجلاماالكتابمنمرفيما

تعالىاللهأوصاففيمنه)3(مرقدفكذلكأمتهعلى)2(وإنعامهاحسانهوأما

واستنقاذهم،عليهموشفقته،اياهموهدايته،لهمورحمته،بهمرأفتهمنله

ومبشرا،للعالمينورحمة،رحيمرؤوفبالمؤمنينوأنه،النارمنبه

ويزكيهم،،آياتهعليهمويتلو،منيراوسراجأباذنهاللهالىوداعيا،ونذيرا

مستقيم.صراطالىويهديهم،والحكمة1/ب()17الكتابويعلمهم

المؤمنين؟جميعإلىإحسانهمن4(خطرالموأعظمقدرا،أجلإحسانفأي

كانإذ؟المسلمينكافةعلىإنعامهمنفائدةوأكثر،منفعةأعمافضالوأي

الفلاحإلىوداعيهم،)6(العمايةمنومنقذهم،الهدايةالىذريعتهم

والشاهد،عنهموالمتكلم،وشفيعهم،رئهمإلىووسيلتهم)7(،والكرامة

السزمد.والنعيمالدائمالبقاءلهموالموجب،لهم

قدمناهبماشزعاالحقيقجةللمحبهمستوجبالسلامعليهأنهلكاستبانفقد

وعمومه،الإحسانلإفاضته،آنفاذكرناهبماوجبلةوعادة،الآثارصحيحمن

مرتين-أو-مرةدنياهفيمنحهمنيحبالإنسانكانفاذا)8(؛الاجمال

فمن،منقطعقليلبهاالتأذي،مدةمضرةأوهلكةمناستنقذهأو،معروفا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.المطبوعفيليستوهي،""هذه:زيادةالأصلفي

نه.وإحسا:(مهنعا)وإ

.المطبوعمنوالمثبت،"لنا":الأصلفي

وقدرا.منزلة:)خطرا،

الوسيلة.:الذريعة

والجهالة.الباطل:العماية

.المطبوعفييردلم""والكرامة:قوله

أحد.كلجميلهشمولأي:(الإجمال)عمومة
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أولىالجحيمعذابمنيفنىلاماووقاه،النعيممنيبيد)1(لامامنحه

بالحب.

قواممنيؤثرلماحاكمأو،سيرتهلحسنملكبالطبعيحبكانوإذا

فمن،شيمتهكرمأو،علمهمنيشادلماالداربعيدقاض)3(أو،)2(طريقته

بالميل.وأولى،بالحبأحقالكمالمراتبغايةعلىالخصالهذهجمع

هابه،بديهةراهمنع!:صفتهفيعنهاللهرضيعليقالوقد-1246

.)4(أحبهمعرفةخالطهومن

محبةعنهبصرهيصرفلاكانأنهالصحابة(بعض)عنلناوذكر-1247

.)6(فيه

فصل

السلامعليهمناصحتهوجوبفي

للهنصحواإذاحرجينفموتمالايجدوتاثذجمتعلىولام!:تعالىاللهقال

.]19:لتوبةا[(رحموغؤرواللهصسبيلمنالمخسنبعلىماورسولةء

فيمسلمينمخلصينكانواإذا:ورسولةء(للهإذانصحوام!:التفسيرأهلقال

والعلانية.السر

بنحسينحدثنا،عليهبقراءتىالوليدأبوالفقيهالقاضى]احدثنا-1248

بكرأبوحدثنا،المؤمنعبدابنحدثنا،اللهعبدبنيوسفحدثنا،محمد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

يفنى.لامايبيد(:لا)ما

واستقامتها.عدلها:طريقتهقوام

علىدلالة"معا":فوقهاوكتبالمعجمةوبالضاد،المهملةبالصادالناسخضبطها:قاض

.اصطفا".مهملةأو،"بمعجمة:الأصلهامشوفي.بالوجهينقراءتها

.375(،4)1برقمالمتقدمالحديثمنفقرة

.المطبوعفيتردولم،لهاوجهلاوهي،أو""الصالحين:زيادةالأصلفي

.(012)6برقمتقدم
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حدثنا،زهيرحدثنا،يونسبنأحمدحدثنا:قال!،داودأبوحدثنا،التمار

181/ا]قال!:قال!؛الداريتميمعن،يزيدبنعطاءعن،صالحأبيبنلسهيل

النصيحة"الدينان.النصيحةالدينان.النصيحةالدين"ان:ع!ي!اللهرسول!

ولرسوله،،ولكتابه،"له:قال!!الثهرسول!يالمن؟:قالوا.)1(مراتثلاث

.")2(وعامتهم،المسلمينولأئمة

وعامتهمالمسلمينولأئمةولرسولهلهالنصيحة:)3(اللهرحمهمالأئمةقال!

واجبة.

إرادةجملةعنبهايعبركلمة:النصيحة:البستي)4(سليمانأبوالإمامقال!

ومعناها.تحصرهاواحدصبكلمةعنهايعبرأنيمكنوليس؛لهللمنصوحالخير

شمعه.منخلصتهإذا،العسلنصمحت:قولهممن()؛الإخلاصاللغةفي

الصلاحبهالذيالشيئءفعلالنصح:الخفافاسحاقابيبنبكرابووقال!

.الثوببهيخاطالذيالخيطوهو؛النصاحمنمأخوذ،والملاءمة

.نحوهالزجاجإسحاقأبواو]قال!

أهله،هوبماووصفه،بالوحدانيةلهالاعتقادصحة:تعالئاللهفنصيحة

مساخطه،منوالبعد،محابهفيوالرغبة،عليهيجوزلاعماوتنزيهه

عبادته.فيوالإخلاص

تلاوته،وتحسين،فيهبماوالعمل،بهالإيمان:لكتابهوالنصيحة

تأويلمنعنهوالذب،فيهوالتففهوتفهمه،لهوالتعظيم،عندهوالتخشع

الملحدين.وطعن،الغالين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.المطبوعفييردلم"مواتثلاث":قوله

"ان:تكراربدون)55(مسلمأيضأوأخرجه.()4494داودأبيطريقمنالمصنفأسنده

."النصيحةالدين

."...النصيحة:أئمتنا"قال:المطبوعفي

ترجمته.تقدمت.الخطابيسليمانأبوهو

.""الخلوص:الاصولوجامعالسننمعالمفي

905



عنه؛ونهىبهأمرفيمالهالطاعةوبذل،بنبوتهالتصديق:لرسولهوالنصيحة

.سليمانأبوقاله

مشتهوإحياء،وميتاحياوحمايتهونصرتهوموازرته)1(:بكرابووقال

وآدابه،الكريمةبأخلاقهوالتخلق،ونشرها،عنهاوالذب،بالطلمب

الجميلة.

بماالتصديق:ع!لمجهاللهرسولنصيحة:التجيبيإسحاق:إبراهيمأبووقال

()118/بوالدعوة،عليهاوالحض،ونشرها،بسنتهوالاعتصام،بهجاء

بها.العملوإلى،وإليها،)2(ولرسولهوكتابه،اللهإلى

النصيحةاعتقادالقلوبمفروضاتمنمحمد)3(:بنأحمدوقال

!صيم.اللهلرسول

فينصحا؛نصحينيقتضيلهالنصح:وغيرهالاجري)4(بكرابوقال

عنهوالمحاماةبالنصرلهأصحابهنصححياتهففي؛مماتهبعدونصحا،حياته

كما؛دونهوالأموالالنفوسوبذل،لهوالطاعةوالسمع،عاداهمنومعاداة

فنومتهمنخب!قضىمنفمنهملجهالثهعهدوأماصحدقوارصمال):تعالى]اللهأقال

.]32:لأحزاب[ا(لمجديثىبذلوايخنظروما

.]8:لحشرا[(لضدقصنآهمأولـكرورشولهللهاوينصرون):لوقا

وشدة،والإجلالالتوقيرفالتزاموفاتهبعدلهالمسلميننصيحةوأما

بيته(أهل)ومحبة؛شريعتهفيوالتفقه،مشتهتعلمعلىوالمثابرة،لهالمحبة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ومعاونته.معاضدته:موازرته

."رسولهوإلنكتابه"والى:المطبوعفي

الحنبلي.المذهبصاحب،المشهورالإمام،حنبلبنمحمدبنأحمدهو

الاجري.البغداديالحسينبنمحمد:الشريفالحرمشيخ،القدوةالمحدثالإمامهو

،العلماءاداب،الشريعة:كتبهمن.الثمانينأبناءمنهـوكان)036(سنةبمكةمات

136-16/133النبلاءأعلامسيرفىترجمتهانظر.وغيرهما

."ال":المطبوعفي
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والتحذيروبغضه،عنهاوانحرف،سنتهعنرغبمنومجانبة،واصحابه

والصبر،وآدابهوسيرهأخلاقهتعزفعنوالبحث،أمتهعلىوالشفقة،منه

ذلك.على

علاماتهامنوعلامة،المحبةثمراتاحدىالنصيحةتكونذكرهمافعلى

قدمنا.كما

أحد-)1(الليثبنعمروأنالقشيريالقاسمأبوالإماموحكى-9124

فيفرئي،مات-بالصفار:المعروف)12،الثوارومشاهير،خراسانملوذ

صعدتقالبماذا؟:فقيل،ليغفرفقالبك؟اللهفعلما:لهفقيل؛النوم

حضرتأنيفتمنيت،كثرتهمفأعجبتنيجنوديعلىفأشرفتيوماجبلذروة

لي.وغفرذلكلياللهفشكر؛ونصزتهفأعنته!ي!النهرسول

وامرهم،فيهومعونتهم،الحقفيفطاعتهم:المسلمينلأئمةالئصحوأما

وكتم،عنهغفلواماعلىوتنبيههموجهأحسنعلىاياهوتذكيرهم،به

)3(الناسوتضريب،عليهمالخروجوتزك،المسلمينأمورمن،عنهم

عليهم.قلوبهموإفساد

فيومعونتهم،مصالحهمالىأ(1/)91ارشادهم:المسلمينلعامةوالنصح

ورفد،جاهلهموتبصير،غافلهموتنبيه،والفعلبالقولودنياهمدينهمأمر

إليهم.المنافعوجلب،عنهمالمضارودفع،عوراتهموستر،محتاجهم

يئن7

)1(

)2(

)3(

أخيهالدولةمؤسسوفاةبعدولى.الدهاةالشجعانواحد،الصفاريةالدولةأمراءثانيهو

.الاعلامفيترجمتهانظرهـ.)928(سنةببغدادوماتهـ(265)سنةالليثبنيعقوب

.الشجعانالابطال:)الثوار(

المسلمين.ائمةعلىوتحريكهمإغراؤهم:(الناس)تضريب
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|لثالث|لباب

وبرهتوقيرهووجوبأمرهتعظيمفي

الاية(0..وفذيراومبشراشهداأزسقتكإناالنبىييأيها!و:تعالىاللهقال

.]54:لأحزابا1

.]9:الفتحأ(وتوفروهوتعزر!ءورسولهبألتهتتؤمنوا)

(ورسولهطاللهيدىبينئقدموالاءامواأثذينيأتها!و:تعالىوقال

.]1:الحجراتا

باتق!لل!تخهرواولاالنبى!وتفؤقأ!وتكئمترفعوالاءامنوااثذينيأيها)و:

أضحوتهميغضونألذينإن6؟يملتمثصونوأش!لاأ!لكئمتخب!أنلبغضبعضتمكجفر

نإفئعظيؤوأجرقغفغلهوللعقو!قلوبهماللهأمتحنأثذينأولبهكأللهرسولطعد

.]4-2:الحجراتا(يعقلوتلاأتحثرهئمالحجزتورآءمنونكيخادائذجمت

بعضأ(بعضحكمكدغذبئن!مالرشولطدعلىتجعلوالا!وةتعالىوقال

.63]:النورا

وتعظيمه.إكرامهوألزم،وتوقيره()1تعزيرهتعالى]اللهافاوجب

فيتبالغوا:تعزروه:المبردوقال.تجلوهأي:تعزروه:عباسابنقال

تعظيمه.

)1(
.المطبوعمنوالمثبهت،""تعزيزه:الأصلفي
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تعينونه.:الطبريوقال.تنصرونه:الأخفشوقال

العز.من-بزايين-تعزروه:اودرىء

قولعلى،بالكلامبسبقهالأدبوسوء؛بالقوليديهبينالتقدمعنونهي

ثعلب.اختياروهو؛وغيرهعباسابن

لهفاستمعواقالوإذا؛يقولأنقبلتقولوالا:اللهعبدبنسهلقال

.وأنصتوا

بشيء)2(يفتاتواوأن؛فيهقضائهقبلأممبقضاءوالتعجلالتقدمعنونهوا

.به)3(يسبقوهولا،بأمرهإلادينهمأمرمنغيرهأوقتالمنذلكفي

،والسدي،والضحاك،ومجاهد)4(،الحسنقوليرجعهذااو]الى

.والثوري

عليم(حميغاللهإناللهواتقوا):تعالىفقال؛ذلكمخالفةوحذرهموعظهمثم

.التقدمفييعني:اتقوا:الماورديقال]1:الحجراتا

سميعإنه،حزمتهوتضييعحقهإهمالفي(الدهائقوا):الشلميوقال

بفعلكم.عليم،لقولكم

بعضهميجهركمابالقوللهوالجهر،صوتهفوقالصوترفععننهاهمثم

صوته.ويرفعلبعض

باسمه.بعضابعضهميناديكما:وقيل

بالخطابلهوتغلظوا،بالكلامتسابقوهلاأي:مكيمحمد:أبوقال

ونادوهووقروهعظموهولكن()لبعضبعضكمنداءباسمهتنادوهولا)911/ب(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.3/385الرياضنسيمفيالخفاجيقالهالشواذ/في

به.ويستبدواينفردواأن:يفتاتوا()أن

.المطبوعمنوالمثبت،"بهيسبقونهولا":الأصلفي

خطا.وهو:"الحسين":المطبوعفي

"بعضأ".:المطبوعفي
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الله!نبييا!اللهرسوليا:بهينادىأنجبماباشرف

كدغذبتن!مألرسولدعدلأععلواميو:الأخرىالآيةفيكقولهوهذا

التاويلين.أحدعلى]63:النورأبعفحا(بعضحكم

مستفهمين.إلأتخاطبوهلا:غيرهقال[و]

منه.وحذرهم،ذلكفعلواهمإن)1(أعمالهمبحبطتعالىاللهخوفهمثم

نجيرهم؛في:وقيل-تميمبنيمن)2(وفدفيالايةنزلت:وقيل-0125

تعالىاللهفذمهمإلينا.اخرحمحمد!يامحمد!يا:فنادوه!جمصآالنبيأتوا

.)3(يعقلونلاأكثرهمبأنووصفهم،بالجهل

يديبينوعمربكرأبيبينكانتمحاورةفي)4(الايةنزلت:وقيل-1251

.(أصواتهما)ارتفعتحتى،بينهماجرىواختلاف،ع!ي!النبي

في!االنبيئخطيبشفاسبنقيسبنثابتفينزلت:وقيل-1252

هذهنزلتفلما؛صوتهيزفعفكان؛صممأذنيهفيوكان،تميمبنيمفاخرة

:فقال!لمجمالنبيأتىثم؛عملهحبطيكونأنوخ!ثيي،منزلهفيأقامالاية

امرؤوأنا،بالقولنجهرأناللهنهانا؛هلكتأكونأنخشيتلقد!اللهنبييا

.الصوتجهير

،شهيداوتقتل،حميداتعيشأنترضىأما!ثابت"يا:ع!ي!النبيلهفقال

.)7(اليمامةيومفقتل؟")6(الجنةوتدخل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

بطلانها.أي:أعمالهمبحبط

.المطبوعفيتردلم،""من:كلمة

.()839مناهل/أرقمبنزيدعنحاتمأبيوابنجريرابنرواه

.""الأولى:زيادةالأصلفي

الزبير.بناللهعبدحديثمن()4367البخاريأخرجه

ومسلم،)3613(البخاري-أخرىبسياقة-واخرجه.المصنفبلفظجريرابنأخرجه

أن!.عن(1)91

اليومالمسماةالقرية)12(هـفيسنةالمعركةوكانت،اليمامةوقعةأي:اليمامةيوم

المسلمين=بظفرالمعركةوانتهت،نجدفي،حنيفةبوادي،"العيينة"بقرب"ب"الجبيلة
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الله!رسوليا!والله:قالالايةهذهنزلتلمابكرأباأنوروي-1253

السرار)1(.كأخيإلابعدهاأكلمكلا

يسمعكانما؛ال!راركأخيحدثهحدثهإذاكانعمروأن-1254

.يستفهمه)2(حتىالاية][هذهبعدشيئالمج!!راللهرسول

الثهرسول!عندأضوتهغيغضحونألذجنإن!و:فيهم][تعالىاللهفأنزل-1255

.3]:الحجراتأوأجرعظيؤ()3(لهومغفقللئقو!قلوبهماللهامعخنألذينأوليهك

]4:الحجراتأ(000الحجزتورآءمنينادونلثائذفيإن!و:نزلت:وقيل

باسمه.نادوه؛تميمبنيغيرفي

أعرابيناداهإذسفرفيع!النبيبينا:عسالبنصفوانوروى-1256

فانك؛صوتكمناغضض:لهفقلنا!محمدأيامحمد!أيا:جهوريلهبصوت

)4(.الصوترفععننهيتقد

)1(

)2(

)3(

)4(

منالشهداءقبوراثاراليومإلىتزالولا.الكذابمسيلمةومقتل،الوليدبنخالدبقيادة

حتىأطرافهامنالسيلأكلوقد،الواقعةكانتحيث"الجبيلة"قريةفيظاهرة،الصحابة

انتهى.ولحدهاالقبورداخل-تقريبامترا(1)5ارتفاععلى-يرىالواديأسفلفيالجالسإن

.(الكذابمسيلمة)ترجمةالأعلاممنملخصا

ورده،74()3/الحاكموصححه،بكرأبيحديثمن)2257(برقم396/البزارأخرجه

عمروبنحصين"فيه:7/801المجمعفيالهيثميوقال.واه""حصين:بقولهالذهبي

كثيرابنوقال."الصحيحرجالرجالهوبقيه،العجليئوثقهوقد،متروكوهو،الأحمسي

حديثمنرويناهقدلكن،ضعيفأكانوان،هذا،عمروبنحصين":4602/التفسيرفي

)كاخي".أعلموالله،ذلكبنحوعنهمااللهرضيهريرةوأبي،عوفبنالرحمنعبد

صوته،لخفض،المساررةكمثلأو،ال!راركصاحبأي:المساررة:الشرارال!رار(

النهاية./محذوفلمصدرصفةوالكاف

حتىيسمعهالا0()1251برقمالمتقدمالحديثمنطرفوهو،)2073(البخاريأخرجه

الىيحتاححتى،ويبالغ،صوتهيخفض:أيالشرار""كأخي:قولهلمعنىتأكيديستفهمه(

.13/028الفتح/كلامهبعضعناستفهامه

.()889المناهلجرير/ابنرواه

حديث="هذا:الترمذيوقال.الكبرىفيالتفسيرفيوالنسائي،)2387(الترمذيأخرجه
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(...رنحاتقولوالاءامنواأئذجمتيتأئهام!:تعالىاللهوقال

.(401:[البقرة

تعظيماقولهاعننهواالأنصار؛فيكانتلغةهي:المفسرينبعضقال

ذإقولها؛عن[فنهوانزعكارعنامعناها:لأن؛لهوتبجيلا،!وللنبي

.حالكلعلى(يرعىأنحقهبل؛لهمبرعايتهإلايرعونهلاكأنهم،مقتضاها

عنالمسلمونفنهي؛بالزعونةع!ي!للنبي[بها(تعزضاليهودكانت:وقيل

وقيل.اللفظلمشاركة،قولهافيبهمللتشبيهومنعا،للذريعةقطعاقولها؛

هذا.غير

فصل.

الشلامعليهتعظيمهفيالصحابةعادةفي

وتوقيرهوإجلاله

بسماعيالأسديبحروأبو،الضدفيعليأبوالقاضيحدثنا-1257

الحسن،بنأحمدحدثنا،عمربناحمدحدثنا:قالوا؛آخرينفيعليهما

حدثنا،مسلمحدثنا،سفيانبنإبراهيمحدثنا،عيسىبنمحمدحدثنا

حدثنا:قالوامنصور؛بنوإسحاق،الرقاشيمعنوأبو،المثنىبنمحمد

حبيب،أبيبنيزيدحدثني،شريحبنحيوةحدثنا،مخلدبنالضحاك

...العاصبنعمروحضرنا)1(:قال؛المهريشماسةابنعن

منإليأحمتأحدوماكان:قال،عمروعنفيهطويلاحديثافذكر

منهعينيأملأأنأطيقكنتوما،منهعينيفيأجلولا،مج!ي!اللهرسول

منه)2(.عينيئأملأأكنلملأني؛أطقتمااصفهأنسئلتولو؛لهإجلالا

)1(

)2(

النهاية./عاليشديد:)جهورفي(."صحيححسن

خطأ.وهو،"حضرنا":المطبوعفي

.(1121)برقمبعضهوتقدم،(12)1مسلمأخرجه
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علىيخرجكان!ي!اللهرسولأن،أنسعن،الترمذيوروى-1258

وعمر؛،بكرابوفيهم،جلوسوهموالانصارالمهاجرينمنأصحابه

وينظرإليهينظرانكانافانهماوعمر؛بكرأبوإلأإليهبصرهمنهمأحديرفعفلا

.(إليهما)1ويتبسم،إليهويتبسمان،إليهما

حولهوأصحابهغ!ي!النبيأتيت:قال؛شريكبنأسامةوروى-9125

.الطير)2(رؤوسهمعلىكأنما

رؤوسهمعلىكأنما)3(جلساؤهأطرقتكلمإذا:صفتهحديثوفي-0261

.الطير)4(

إلى()القضيةعامقريشوخهتهحينمسعودبنعروةوقال-1261

يتوضألاوأنه،رأىما12/ب(0)لهأصحابهتعظيممن)6(فرأى،!ي!اللهرسول

يتنخمولا،بصاقايبصقولا،عليهيقتتلونوكادوا،وضوءهابتدرواإلا

شعرةمنهتسقطولا؛واجسادهموجوههمبهافدلكوابأكفهمتلقوهاإلانخامة

،عندهأصواتهمخفضواتكلموإذا؛أمرهابتدروابأمرأمرهمواذا؛ابتدروهاإلا

له.تعظيماالنظرإليهيحدونوما

ملكه،فيكسرىجئتإني!قريشمعشريا:قال،قريشإلىرجعفلما

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)3387(يعلىوأبو،(051)3/واحمد،25()18والطيالسي،)3668(الترمذياخرجه

غريبحديث"هذا:الترمذيقال.أيضأالحاكمإلى)299(المناهلفيالسيوطيونسبه

".عطيةبنالحكمفيبعضهمتكلموقد،عطيةبنالحكمحديثمنإلانعرفهلا

مواردفيتخريجهاستوفيناوقد.واحدمنأكثروصححه.وغيره)3855(داودأبوأخرجه

يكنلموأنهم،والوقاربالسكونوصفهم:الطير(رؤوسهمعلى)كانما.()5913الظمان

النهاية./ساكنشيءعلىالاتقعتكادلاالطيرلان،خفةولاطيشفيهم

الحديث.تخريجمصادرومنالمطبوعمنوالمثبت،"كلهمأطرقوا":الاصلفي

إلىرأسهأمال:)اطرق(.(1)374/برقمالمتقدمأبيهعنعليبنالحسينحديثمنفقرة

الوسيط.المعجم/يتكلمفلموسكتصدره

.الهجرةمنستسنةالحديبيةصلحعامأي:القضيةعام

.""ورأى:المطبوعفي
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قومفيملكارايتما!والله،وإني؛ملكهفي()1والنجاشي،ملكهفيوقيصر

)2(.أصحابهفيمحمدمثلقط

أصحابه.محمدايعظممااصحابه)3(يعظمهقطملكارأيتإن:روايةوفي

أبدا.يسلمونهلاقومارأيتوقد

أطافوقد،يحلقهوالحلأقمج!-!اللهرسولرأيتلقد:أنسوعن-1262

.رجل)4(يدفيإلاشعر!تقعأنيريدونفما،أصحابهبه

وجههحينبالبيتالطواففيلعثمانقريشأذنتلماهذاومن-1263

بهيطوفحتىلأفعلماكنت:وقال،ابىالقضتهفيإليهمع!ي!النبي

.)5(5!يه!أاللهرسول

لاعرابيقالوا!ؤاللهرسولأصحابإن:طلحةحديثوفي-1264

فأعرض،فساله-ويوقرونهيهابونهوكانوا-نحبهقضىعمنسله:جاهل

")6(.نحبهقضىممن"هذا:لمج!ي!االلهرسولفقال،طلحةطلعإذ،عنه

القرفصاءجالسالمج!ي!االلهرسولرأيتفلما:قيلةحديثوفي-1265

وتعظيما.لههيبةوذلك.)7(الفرقمنأرعدت

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

."اللهرحمه"والنجاشي:الأصلفي

الحكم.بنومروانمخرمةبنالمسورحديثمن2732(،)2731البخاريأخرجه

يلفظهما:()النخامة.تبركاليأخذوهبهتوضأالذيالماءإلناسرعواأي:(وضوءه)ابتدروا

5143/الفتح/يديمونماأي:(يحدون)ما.الوسيطالمعجم/البلغممنالإنسان

.""من:زيادةالأصلفي

ص!ل!هيم.،أحاطوا:(أصحابهبه)أطاف.()2325مسلماخرجه

ابنهو)عثمان(.)699(المناهل/الأكوعبنسلمةعنسعدوابن،عروةعنالبجهقيرواه

.الهجرةمنسبعامالحديبيةصلحقضيةفيأي:()القضية.عنهاللهرضيعفان

وقال،"المختارة"فيالضياءوصححه،)663(يعلىوأبو،)3742(الترمذيأخرجه

المبشرينالعشرةمن.اللهعبيدابنهو:()طلحة."...غريبحسنحديث"هذا:الترمذي

إذانفسهألزماللهعبيدبنطلحةأنوذلك،الموت:وقيل،النذر:النحب()نحبه.بالجنة

.(5)9/الأصولجامع/ففعلالقتاليصدقهأنالعدولقي

.()153برقمتت!دم
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بابهيقرعونلمج!ح!الثهرسولاصحابكان:المغيرةحديثوفي-1266

.(1ظافير)لأبا

!االلهرسولأسألأنأريدكنتلقد:عازببنالبراءقال[و]-1267

.)2(هيبتهمنسنينفأؤخرهالامرعن

فصل

])3(وصحابتهبيتهأهلوتعظيم،ذكؤوعند،موتهبعدمج!ي!االنبيتعظيمأفي

فيكانكمالازلم،وتعظيمهوتوقيره،موتهبعدغ!ي!االنبيحزمةأنواعلم

اسمهوسماع،وسنتهحديثهوذكر-السلامعليه-ذكرهعندوذلك؛حياتهحال

وصحابته.بيتهأهلوتعظيم،وعترته)4(الهومعاملة،وسيرته

متىمؤمنكلعلىا()121/واجما:()التجيبياسحاق:إبراهيمأبووقال

ويأخذ،حركتهمنويسكنويتوقر،ويخشعيخضعان-عندهذكرأو-ذكره

اللهادبنا)6(بماويتأدب؛يديهبينكانلونفسهبهيأخذكانبماوإجلالههيبتهفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

المناهلفيكماالمدخلفيوالبيهقي،()91:صالحديثعلوممعرفةفيالحاكمأخرجه

المجمعفيالهيثميقال،)8002(البزارعندمالكبنأن!عن:البابوفي)899(.

الجامعفيالسيوطيأيضالضعفهورمز،"ضعيفوهو،صردبنضرار"وفيه)8/43(:

بأطرافيطرقون:أيبالاظافير(بابه)يقرعون.5916/القديرفيضوانظر)6827(الصغير

له.ومهابة،معهتأدبأ،يزعجلابحيث،طرقأخفيفأالأصابعاظافر

الفاضلأستاذناحققهالذيالمسندفيأجدهولم.)999(المناهل/الموصلييعلىأبورواه

.المقرىءابنبروايةالكبير5مسندفيولعله.أسدحسين

.عنديمنحاصرتينبينما

وعليأولادهوهم،الاقربونبيتهاهل:وقيل.المطلبعبدبنو:بم!يه!النبيعترة:وعترته

النهاية./منهموالأبعدونالأقربون:عترته:وقيل.5وأولاد

.16/97النبلاءأعلامسيرمنوالمثبت،"التجيبيإبراهيمأسحاقأبوقال":الأصلفي

.المطبوعمنوالمثبت،""أدبه:الاصلفي
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الماضينوأئمتنا2الصاسلفناسيرةكانتوهذه:الفضلأبوالقاضيقال

أجمعين.عنهماللهرضي

،الأشعريالرحمنعبدبنمحمد:اللهعبدأبوالقاضيحدثنا-1268

قالوا:؛أجازونيهفيما،واحدوغير،الحاكمبقيئبناحمد:القاسموأبو

بنعلي:الحسنأبوحدثنا:][قالدلهاثبنعمربنأحمد:العباسأبوحدثنا

الحسن:ابوحدثنا،الفرجبنأحمدبنمحمدبكر)1(:أبوحدثنا،فهر

ابنحدثنا،إسرائيلأبيبنإسحاقبنيعقوبحدثنا،المنتاببناللهعبد

جم!لهسيم،اللهرسولمسجدفيمالكاالمؤمنينأميرجعفرأبوناظر:قالحميد؛

عزاللهفان،المسجدهذافيصوتكترفعلا!المؤمنينأميريا:مالألهفقال

بأتقؤللهعهرواولاألنبئصؤتفؤقاضوتكئمترفعوالا!و:فقالقوماأدبوجل

.]2:الحجرات([وأشضلالتمثعسونأ!لكئمتخب!أنلبغضبعص!مكجفر

ا!ضألذينأولعكأدتهرسولعدأ!ؤتهخيغفحونائذجنإن):فقالقوماومدح

.3]:[الحجراتوأجرعظيؤ(مغفقلهولققو!ثقلوبهمالله

يعقلوت(لاأ!ترهئما!جزتوراءمنيأوونكائمفلىإن!و:فقالقوماوذم

حتا.كحرمتهميتاحرمتهوإن]4:[الحجرات

مأوأدعوالقبلةاستقبلأ!اللهعبدأبايا:وقال(2(،جعفرأبولهافاستكان

وسيلتكوهوعنهوجهكتصرفولم:فقالوأدعو؟لمجي!اللهرسولأستقبل

استقبلهبل؟القيامةيوم]أتعالىاللهإلى-السلام-عليهادمأبيكووسيلة

أنفسهمظطوآإذأنهخولؤ):تعالىاللهقال؛اللهفيشفعه(3(،بهواستشفع

)1(

)2(

)3(

.المطبوعمنوالمثبت"بن":زيادةالأصلفي

.وذكوخشعخضعأي

"فيشفعك".:المطبوعفي
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رحيما()1(تواجمااللهوالوجاالرسولولهوواشتغمربرأدلهفأشتغفرواجاءوك

64].[النساء:

أحدعنحدثتكمماإني-:)2(السختيانيأيوبعنسئلوقد-مالكوقال

منه.أفضلوأيوبالا

ذكرإذاكانأنهغير،منهأسمعولاأرمقهفكنت،حختينوحج:قال

أرحمه!حتىبكى5!ي!النبي

عنه.كتبتع!ح!للنبيوإجلاله،رأيتمامنهرأيتفلما

لونهيتغيرع!ح!النبيذكراذامالككان)3(:اللهعبدبنمصعبوقال

ذلك،فييومالهفقيل؛جلسائهعلىذلكيصعبحتىوينحني)121/ب(

بنمحمدأرىكنتولقد؛ترونماعليأنكرتملمارأيتمارأيتملو:فقال

يبكيالاأبدا()حديثعنأحايسألهيكادلا-القراءسيدوكان-المنكدر)4(

نرحمه.حتى

فاذا؟والتبسمالدعابةكثيروكان،الصادقمحمدبنجعفرأرىكنتولقد

.طهارةعلىإلالمج!ي!اللهرسولعنيحدثرأيتهوما.اصفر!النبيعندهذكر

مصليا،إما:خصالثلاثعلىإلاأراهكنتفمازمانا)6(إليهاختلفتوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الفتاوىفيتيميةابنالإسلامشيخعنهاقال،مالكالإماممعالمنصورجعفرأبيقصة

مالك"على"كذل!26(:)28/أيضاالفتاوىفيوقال،لها"أصللاباطلة":166()27/

3.893/الرياضنسيمفيالخفاجيإسنادهاوصحح

سنةمات.العبادالفقهاءكبارمنحجةثبتثقة.ال!ختيانيكيسانتميمةأبيبنأيوبهو

.26-615/النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر.سنة)63(هـوله(131)

علأمة،.العؤامبنالزبيربناللهعبدبنثابتبنمصعببناللهعبدبنمصعبهو

.32-11/03النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظرهـ.)236(سنةمات،إمام،صدوف

سنةومات.للهجرةوثلاثينبضعسنةولدالقراء.ساداتمنكان،قدوةحافظإمام

.361-5353/النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظرهـ.(131)أوهـ.(013)

."حديثعننسألهنكادلا":المطبوعفي

اليه.ثرددت:اليهاختلفت
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العلماءمنوكان؛يعنيهلافيمايتكلمولا؛القرانيقرأوإماصامتا؛وإما

وجل.عزاللهيخشونالذينوالعباد

كأنهلونهإلىفينظرع!جوالنبييذكر)1(القاسمبنالرحمنعبدكانولقد

ع!.اللهلرسولهيبةفمهفيلسانهجفولقد،الدممنهنزف

بكىع!النبيعندهذكرفإذاالزبير)2(بناللهعبدبنعامراتيكنتولقد

.دموععينيهفييبقىلاحتى

عندهذكرفاذا،وأقربهمالناسأهنأمنوكان،الزهريرأيتولقد

عرفته.ولاعرفكمافكأنهع!ي!النبي

فاذا؛المجتهدينالمتعتدينمنوكان،)3(سليمبنصفواناتيكنتولقد

.ويتركوهعنهالناسيقومحتىيبكييزالفلا،بكىع!ي!النبيئعندهذكر

.)4(والزويلالعويلأخذهالحديثسمعإذاكانأنهقتادةعنوروي

:فقال؟يسمعهم(مستملياجعلتلو:لهقيلالناسمالكعلىكثرولما

ألنبى(!وتفؤقأ!وتكتمترفعوالاءامنواألذقيأيها!و:تعالىاللهقال

.سواءوميتاحياوحرمته2]:[الحجرات

.])6(خشع!والنبيحديثعندهذكرفإذا؛يضحكربماسيرينابن[وكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

فيعداده،فقيه،ثبت،إمام،الصديقبكرأبيبنمحمدبنالقاسمبنالرحمنعبدهو

أعلامسيرفيترجمتهانظر)126(هـ.سنةومات،معاويةخلافةفيولد.التابعينصغار

-6(5)6/النبلاء

أعلامسيرفيترجمتهانظرهـ.)121(سنةتوفي.الستةلهروى.عابدثقة،ربانيإمام

5/921.022-النبلاء

ترجمتهانظر.سنة)72(وعاشهـ.()132سنةمات.عابد،فقيه،حافظ،ثقة،إمام

364-5.368/النبلاءأعلامسيرفي

القلقأي)الزويل(:.الوسيطبالبكاء/المعجمالصوترفع:العويلوالزويل()العويل

النهاية./المكانعلىيستقرلابحيثوالانزعاج

بتبليغه.يقومثمالحديثعليهتمليرجلاأي:مستمليا

التالي.الفصلفيالمصنفسيعيده
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؛بالسكوتامرهمع!يمآالنبيحديثقرااذا)1(مهديبنالرحمنعبدوكان

لهيجبأنهويتأول2]:[الحجرات(النبئصحؤتفؤقأ!وتكتمترفعوالا!و:وقال

قوله.سماععندلهيجبماحديثهقراءةعندالإنصاتمن

فصل

حديث)122/1(روايةتعظيمفيالشلفسيرةفي

)2(وسنتهع!ي!اللهرسول

بنالفضلأبوحدثنا،الحافظمحمدبن)3(الحسينحدثنا-9126

الدارقطني،أبوالحسنحدثنا،وغيره،البرقانيبكرأبوحدثنا،خيرون

،هارونبنيزيدأخبرنا،القطانسنانبنأحمدحدثنا،مبشربنعليحدثنا

اختلفت:قال؛ميمونبنعمرو)4(عن،البطينمسلمعن،المسعوديأخبرنا

يوماحدثأنهالا،!اللهرسولقال:يقولسمعتهفما؛سنةمسعودابنالى

العرقرأيتحتى،كزبعلاهثم،ع!ي!اللهرسولقال:لسانهعلىفجرى

وأ،ذادونماأو،ذافوقأو،اللهشاءإنهكذا:قالثم،جبهتهعنيتحدر

ذا)5(.منقريبهوما

.)6(وجههفتربد:روايةوفي

.)8(أوداجهوانتفخت،)7(عيناهتغرغرتوقد:روايةوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

سنةهـوتوفي)135(سنةولدثبتأ.،مجؤدا،ناقدا،إمامأكان،الحفاظسيدهو

.902-9291/النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظرهـ.(1)89

.""وسننه:المطبوعفي

.الصوابوهو،المطبوعمنوالمثبت،"الحسن":الاصلفي

.الصوابوهو،المطبوعمنوالمثبت،"عمر":الاصلفي

من)928(برقمالدارميوأخرجه.الذهبيووافقه،وصححه،3314/الحاكماخرجه

صحيح.دماسناده...اللهعبدقال:قالعلقمةحديث

وحزنه0كربهلشدةسوادفيهاحمرةاحمزاي:وجههفتربد

الوسيط.المعجم/الدمعفيهماترذد:عيناهتغرغرت

العنق.فيعرقوهو،ودججمع:الاوداج
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بنمالكمر:المدينةقاضي،الأنصاريقريمبناللهعبدبنإبراهيموقال

موضعأأجدلمإني:وقال،فجازه،يحدثوهو،)1(حازمأبيعلىأنس

قائم.وأنا!اللهرسولحديثاخذأنوكرهت،فيهأجلس

مضطجع،وهوحديثعنفسأله،المسيبابنإلىرجلجاء:مالكوقال

كرهتإني:)3(فقال،تتعن)2(لمأنكوددت:الرجللهفقال؛وحدثهفجلس

مضطجع.واناع!يماللهرسولعنأحدثكأن

حديثعندهذكرفإذا،يضحكيكونقدأنهسيرينبنمحمدعنوروي

خشع.!يمالنبيئ

الله!رسولبحديثيحذثلاأنسبنمالككان)4(:!صعبأبووقال

له.إجلالا،وضوءعلىوهوإلآ

.()الصادقمحمدبنجعفرعنذلكمالأوحكى

الله!رسولعنحذثإذاأنسبنمالككان:اللهعبدبنمصعبوقال

.يحدثثم،ثيابهولبس،وتهياتوضا

.!اللهرسولحديثإنه:فقال،ذلكعنفسئل:مصعبقال

لهموتقول!الجاريةإليهمخرجتمالكاالناسأتىإذاكانمطردت)6(:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

مات،المنورةالمدينةشيخ،الواعظ،القدوةالعابدالثقةالزاهدالإمام.ديناربنسلمةهو

.1-66930/النبلاءاعلامسيرفيترجمتهانظرهـ.(041)سنةبعدالمنصورخلافةفي

نفسك.تتعبلماي:تتعنلم

.المطبوعمنوالمثبت،"قال":الأصلفي

زرارةبنالحارثبنالقاسم:بكرأبيبنأحمد،الهجرةدارشيخ،الفقيهالثقةالإمامهو

وماتهـ.(051)سنةولد.مالكالإمامعن"الموطأ"رواةوأحد.المدينةقاضي،القرشي

044-1/1436النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظرهـ.)242(سنة

.المطبوعفيتردلم،""الصادق:كلمة

)83(ولههـ.)022(سنةمات.اليسارياللهعبدبنمطزف،مالكالإمامأختابنهو

وفروعه.الكمالتهذيبانظر.سنة
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المسائل:قالوافان؟المسائلأوالحديثتريدون:الشيخلكميقول:)122/ب(

ولبس،وتطيبفاغتسل،مغتسلهدخل،الحديث:قالواوإن،إليهمخرج

لهوتلقى،رداءهرأسهعلىووضع،وتعممساجه)1(ولبس،جدداثيابا

...جم!2(صص

حتىبالعوديبخريزالولا،الخشوعوعليه،عليهاميجلسديحرج،منصه

!ي!.اللهرسولحديثمنيفوغ

عنحدثإذاإلاالمنصةتلكعلىيجلسيكنولم:غيرهقال

!ي!.اللهرسول

أعظمأنأحب:فقال،ذلكفيلمالكفقيل)3(:أويسأبيابنقال

متمكنا.وطهارةعلىإلابهأحدثولا،!ي!اللهرسولحديث

مستعجل.أو،قائموهوأو،الطريقفييحدثأنيكرهوكان:قال

عط!!.اللهرسولحديثأفهمأنأحب:وقال

.وضوءغيرعلى]ابحديثيحدثواأنيكرهونكانوا:مرة)4(بنضرارقال

.قتادةعنونحوه

تيمم.وضوءغيرعلىوهو)6(يحدثأنأحبإذا(الاعمش)وكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

علىيلبسالاوشحةمنضرب:والطيلسان.الصحاحالأخضر/مختارالطيلسان:الساج

الوسيط.المعجم/والخياطةالتفصيلعنخال،بالبدنيحيطأو،الكتف

الوسيط.المعجم/مرتفعكرسي:منصة

سنةولد.صدوق،حافظإمام.المدنيالاصبحيأويسبناللهعبدبنإسماعيلهو

النجلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر)227(هـ.)226(هـوقيلسنة)913(هـومات

.593-01/193

توفي.القرانفيهفيختميأتيهوكان،سنة()15بموتهقبلقبرهحفر.فاضل،ثبت،ثقة

وفروعه.الكمالتهذيبانظرهـ.()132سنة

ولد.والمحدثينالمقرئينشيخ،الإسلامشيخ،الإمام،الاعمشمهرانبنسليمانهو

النجلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر)148(هـ.أو)147(سنةوماتهـ.)61(سنة

.924-6/226

."...وهوحدثإذا":المطبوعفي
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علىإلا!س!النبيحديثيقرأولا،طهارةعلىإلايحدثلاقتادةوكان

وضوء.

عقربفلدغته،يحدثناوهو،مالكعندكنت:المباركبناللهعبدقال

ع!ؤ.اللهرسولحديثيقطعولاويصفزلونهيتغتروهو،مزة)1(عشرةست

لقد!اللهعبدأبايا:لهقلتالناسعنهوتفرق،المجلسمنفرغفلما

صابروأنا،مزةعشرةلستعقربألدغتنينعم:قالعجبأ؟اليوممنكرأيت

ع!ا.اللهرسوللحديثإجلالاصبرتإنماأو]؛ذلكجميعفي

عنفسألته،)3(العقيقإلىمالكمعيومامشيت)2(:مهديابنقال

عنتسألنيأنأمن]أجلعينيفيكنتألي]:وقال)4(فانتهرني،حديث

نمشي.ونحنع!يماللهرسولحديث

بحبسه،فأمر،قائموهوحديثعنالقاضيالحميدعبدبنجريروسأله

.أدبمنأحقالقاضي:قال!قاضإنه:له،فقيل

فضربهواقفوهوحديثعنمالكاسأل()الغازيبنهشامأنوذكر

لووددت:هشامفقال؛حديثاعشرينفحدثه[عليه]أشفقثم،سوطاعشرين

حديثا.ويزيدنيسياطازادني

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.الصوابوهو،المطبوعمنوالمثبت،"مرةعشر"ستة:الأصلفي

.المطبوعمنوالمثبت،"مهذبابن":إلىالأصلفيتحزف

وقد.وهواءماءالمدينةمناطقأطيبالواديوهذا.المنورةالمدينةأوديةأشهر:()العقيق

طبع."المباركالوادي"أخبار:سماهكتابفيشزابمحمدالبحاثةأستاذنابالدراسةأفرده

النبوية.بالمدينةالتراثدارمكتبةفي

زجرني.:(نيانتهر)

.706/النبلاءأعلامسيرفيمترجمهـ.()153أو()156سنةمات.محدثمقرىءإمام

قالفقدالقارىء"عماربن"هثام:الصوابولعل.مالكالإمامعنروايةلهولايعلم

".قصةمعهلهوتفت،مالكمن"سمع:(1/042)1النبلاءأعلامسيرفيالذهبي
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وهماإلآالحديثيكتبانلا)2(والليثمالككان:)1(صالحبناللهعبدقال!

.نهراطا

،وضوءعلىإلامج!يمالنبيأحاديثيقرأألا[123/أ]يستحبقتادةوكان

.طهارةعلىإلابهيحدثولا

تيمم.وضوءغيرعلىوهويحدثأنأراداذاالاعمشوكان

فصل

حضكما،أزواجه:المؤمنينوامهاتوذريتهالهبز-وبرهمج!يوتوقيرهومن

عنهماللهرضيالصالحالسلفوسلكه،مج!يوعليه

ويطهرقيألبتتأهلألرتجسعن!مليذهباللهيرلدإنما):تعالىاللهقال!

.33]:لاحزاباأ(تظهيرا

.]6:لاحزابا1(أمهحهموأزوجهؤ):لىتعال!وقا

منوكتبت،كتابهمن)3(العدل!أحمدبنمحمدأبوالشيخأخبرنا-0127

الشيخبنتالقاسمأمحدثتني،الفزغانيالمقرىءالحسنأبوحدثنا،أصله

)4(ء
عقيل،ابنوهو-حاتمحدثنا،أبيحدثني:قالت،الخفافبكربي

وكيع،حدثنا،الحمانيهو:يحيىحدثنا،إسماعيلابنهو:يحيىحدثنا

قال!:؛أرقمبنزيدعن،حيانبنيزيدعن،مسروقبنسعيدعن،أبيهعن

ثلاثا."...بيتيأهل(في)اللهأنشدكم":ع!ي!اللهرسولقال!

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

وماتهـ.()137سنةولد.العلمأوعيةمن،محدث،إمام،سعدبنالليثكاتبهو

.164-0/1504السيرفيترجمتهانظرهـ.)223(سنة

سيرفيترجمتهانظرهـ.)175(سنةمات.مطلقمجتهد،إمام.سعدابنهو)الفيث(:

.163-8136/النبلاءاعلام

.المطبوعمنوالمثبت.في"":الأصلفي

.الصوابوهو،المطبوعمنوالمثبت،أبو"":الاصلفي

.المطبوعفيتردلم،""في:كلمة
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وآل،جفروال،طالبابىبنعليال:قال؟بيتهأهلمن:لزيدقلنا

)1(.العباسوال،عقيل

:تضلوالمبهأخذتمانمافيكمتارك"اني:السلامعليهوقال-1271

.فيهما")2(تخلفونيكيففانظروا؛بيتيأهل:وعترتي،اللهكتاب

وحب،النارمنبراءو[ع!ي!]محمدال"معرفة:السلامعليهوقال-1272

منأمانمحمدلالوالولاية،الصراطعلئجواز--ع!يممحمدآل

.")3(العذاب

عرفهموإذا،!النبيمنمكانهممعرفةهيمعرفتهم:العلماءبعضقال

بسببه.حرمتهمو][حقهموجوبعرفبذلك

ليذهباللهيرلدإنما!الو:نزلتلما:سلمةأبيبنعمروعن-1273

بيتفيوذلك-33]:[الأحزاب(تظهيراويطفركؤألبتتأهلألرخسعن!م

ظهرهخلفوعلي،بكساءفجقلهم،وحسيناوحسنافاطمةدعا-سلمةأم

الرجس،عنهمفأذهب؛بيتيأهلهؤلاء!"اللهم:قالثم،بكساء])4([فجلله

.")5(تطهيراوطهرهم

دعاالمباهلةايةنزلتلما)123/ب(:وقاصأبيبنسعدوعن-1274

)1(

)2(

)3(

)4(

.2(4)80مسلمأخرجه

"هذا:الترمذيوقال.الخدريسعيدوأبيأرقمبنزيدحديثمن)3788(الترمذيأخرجه

يزيدماالباب"وفي-:351/القديرفيضفيكما-السمهوديوقال."غريبحسنحديث

شرحها.تقدم:)عترتي(.2(4)80مسلمصحيحوانظر."الصحابةمنعشرينعلى

.النصرة:()الولاية.خزجهمنيذكرولم،(01)30المناهلفيالسيوطيأورده

منذلكولعل.9156/الأصولجامعفيموجودةليستوهي.الترمذيسننمنزيادة

النسخ.اختلاف

البابوفي:أيضأوقال"الوجههذامنغريبحديث"وهذا:وقال)3787(الترمذيأخرجه

وكل،النجس)الرجس(:.وأنس،الحمراءوأبي،يساربنومعقل،سلمةأمعن

9155/الأصولجامع/الإثمهو:وقيل،يستقذرما
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.")1(أهليهؤلاء!"اللهم:وقال،وفاطمةوحسيناوحسناعليامج!ي!النبي

وال!اللهم؛مولاهفعلي5مولاكنت"من:عليفي!يمالنبيوقال-1275

.5")2(عادامنوعاد،والاهمن

.")3(منافقالايبغضكولا،مؤمنالايحبك"لا:فيهوقال-1276

الميمانرجلقلبيدخللا5!بيدنفسي"والذي:للعباسوقال-1277

صنوالرجلعموانما؛اذانيفقدعمياذىومن.ورسوليلهيحبكمحتى

")4(.أبيه

وجللهمفجمعهم"ولدكمع!عمياعلي"اغد:للعباسوقال-1278

اللهم!فاسترهم؛بيتيأهلوهؤلاء؛أبيوصنوعمي"هذا:قالثم،بملاءته

.()امين.امين:البيتوحوائطالبابأسكفةفأمنت"اياهمكستريالنارمن

أحبهمااني!"اللهم:ويقول؛والحسن،زيدبنأسامةيأخذوكان-9127

.فأحبهما")6(

.)7(بيتهأهلفيمحمداارقبوا:بكرأبووقال-0128

إلي)8(أحب!ي!اللهرسوللقرابة!بيدهنفسيوالذي:أيضأوقال-1281

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.32(404/2)مسلمأخرجه

.64()4برقمتقدم

مؤمنإلايحبنيلاأنإلي--ع!ي!الاميالنبيلعهدانه":قالعليعن)78(مسلمأخرجه

."منافقإلايبغضنيولا

حديث"هذا:الترمذيوقال.ربيعةبنالمطلبعبدحديثمن)3758(الترمذياخرجه

.922/الاصولجامع/المثل:)الصنو(."صحيححسن

عتبته.:(الباب)أسكفة.ملحفة:)ملاءة(.غطاهم:)جفلهم(.)781(برقمتقدم

زيد.بنأسامةحديثمن)3735(البخاريأخرجه

ويوصيهم،الناسبذلكيخاطب":797/الفتحفيالحافظقال.)3713(البخاريأخرجه

تسيئواولا،تؤذؤهمفلا،فيهماحفظوه:يقول،عليهالمحافظة:للشيءوالمراقبة،به

".إليهم

."من":زيادةالأصلفي
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)1(.قرابتيمنأصلأن

.حسينا")3(أحبمنالله"أحب:!م)2(وقال-1282

وأباهماوحسينحسنإلىوأشار-هذينوأحبأحثني"من:وقال-1283

.")4(القيامةيومدرجتيفيمعيكان-وأمهما

.(")اللهأهانهقريشاأهان"من:السلامعليهوقال-1284

.تقذموها")6(ولاقريشا"قذموا:أ!ي!]وقال-1285

")8(.عائشةفي)7(تؤذيني"لا:سلمةلأمالسلامعليهوقال-1286

جعلوقدعنه]اللهأرضيبكرأبارأيت:الحارثبنعقبةوعن-1287

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.()9175ومسلم،)3712(البخاريأخرجه

:الترمذيوقال.مرةبنيعلىحديثمن)144(ماجهوابن،)3775(الترمذيأخرجه

.22(04)الظمانمواردفيتخريجهاستوفيناوقد."حسنحديث"هذا

مصادرمنوالمثبت،وأباهما"وأمهما،وحسينأ،حسنأأحبمنالله"أحب:الأصلفي

.وحسينأ"حسناأحثمنالله"أحب:المطبوعفي.التخريج

.(012)4برقمتقدم

السيوطيلصحتهورمز.عفانبنعثمانحديثمن474/والحاكم،164/أحمدأخرجه

أحمد"رواه:وقال01/27المجمعفيالهيثميوذكره،)8543(الصغيرالجامعفي

1183/أحمدعندوهو."ثقاتورجالهم،بنحوهوالبزار،باختصارالكبيرفييعلىوأبو

فيكماأنسحديثمنوالأوسطالكبيرفيالطبرانيوعند،وقاصأبيبنسعدحديثمن

01/27المجمع

:وقال0125/الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره.عليحديثمن)2784(البزارأخرجه

ورمز".الصحيحرجالرجالهوبقية،حسنوحديثه،معشرأبووفيه،الطبراني"رواه

)9151(السنةفيعاصمأبيابنوأخرجه)0611(.الصغيرالجامعفيالسيوطيلصحته

منو)1521(،غزوانبنعتبةحديثمنو)0152(،السائببناللهعبدحديثمن

حثمة.أبيبنسهلحديث

.2581()والبخاريالمطبوعمنوالمثبت،"تؤذوني"لا:الأصلفي

2(.4)42مسلمصحيحوانظر.عائشةحديثمن)2581(البخاريأخرجه
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بعلي،شبيهاليس،بالنبيشبيابأبي:يقولوهوعنقهعلىعليبنالحسن

.)1(يضحك]عنهاللهارضيوعلي

العزيزعبدبنعمرأتيت:قال،)2(الحسنبناللهعبدعنوروي-1288

وأإليفأرسلحاجةلككانتإذا:ليفقال،حاجةفي-عنهالله-رضي

بابي.علىيراكاناللهمنأستحييفاني؛اكتب

لهقربتثم،أمهجنازةعلىثابتبنزيدصلى:الشعبيوعن-9128

عنه،خلزيا:فقال؛بركابهفأخذعباسابنفجاء،)124/أ(ليركبهابغلته

؛عباسابنيدزيدفقبلبالعلماء.نفعلهكذا:فقال!اللهرسولعمبنيا

.نبينا)3(بيتبأهلنفعلأنأمرناهكذا:وقال

هذاليت:فقالزيد؛بنأسامةبنمحمدعمرابنورأى-0912

بيدهونقر،راسهعمرابن.فطأطأأسامةبنمحمدهو:لهفقيل)4(؛عبدي

.(لاحبه)!ي!االلهرسولرآهلو:وقال،الأرض

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

شبيه،بأبيمفدىهو:التقديريكونأنيحتمل(بالنبيشبيه)بأبي.375(0)البخاريأخرجه

.769/الفتح/محذوفمبتدأخبربالنبيوشبيه،بأبيأفديهأو،خبربعدخبرافيكون

بنالحسنبنالحسنبناللهعبدوهو.تحريفوهو"،الحسين"بن:زيادةالمطبوعفي

وقالالقدر"جليل"ثقةحجر.ابنقال.الحسينبنتفاطمةأمه.طالبأبيبنعلي

)75(ولههـ.()145سنةأوائلفيمات.وشرفولسانوهيبةعارضةذاكان:الطبراني

وفروعه.التهذيبانظر.سنة

9/345:المجمعفيالهيثميوقال،)4746(الكبيرفيالطبراني--مختصراأخرجه

ووافقه،3/423الحاكموصححهثقة"وهوالرمانيرزينغيرالصحيحرجال"ورجاله

إلىونسبه،(ثابتبنزيدترجمة)فيالإصابةفيالحافظأيضاوصححه.الذهبي

احاديثتخريجفيوالعراقي(01)91المناهلفيالسيوطينسبتهوزاد،سفيانبنيعقوب

واتركه.الركابدعأي:عنه()خل.المدخلفيالبيهقيإلى5(1/0)الإحياء

"أي7/88:الفتحفيحجرابنقال".عنديهذا"ليت:والمطبوع)3734(البخاريفي

قيلماعلىوكأنه،العبوديةمنالموحدةبالباءرويوقد،وأعظهأنصحهحتىمنيقريبأ

."اللوناسودكان

دينار.بناللهعبدحديثمن)3734(البخاريأخرجه
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صاحب-زيدبنأسامةبنتدخلت)1(:الأوزاعيوقال-1912

فقام،بيدهايمسكلهامولىومعهاالعزيزعبدبنعمرعلى-!يواللهرسول

بهاومشى)2(،ثيابهفيويداه،يديهبينيدهاجعلحتىإليهاومشى،عمرلها

الاحاجةمنلهاتركوما،يديهابينوجلس،مجلسهعلىأجلسهاحتى

قضاها.

،آلافثلاثةفياللهعبدلابنهالخطاببنعمرفرضولما-2912

فضلته؟لم:لأبيهاللهعبدقال،مئةوخمسالافثلاثةفيزيدبنولأسامة

من!ي!االلهرسولإلىأحمتكانزيدالأن:لهفقال.مشهدإلىسبقنيما!فوالله

.حئي)3(علىع!يم%اللهرسولحبفاثرت؛منكإليهأحمثوأسامة،أبيك

دخلفلما؛ع!ماللهبرسوليشبهربيعةبنكابسأن:معاويةوبلغ-3912

المرغابوأقطعه،عينيهبينوقبل،وتلقاه،سريرهعنقامالداربابمنعليه

ع!م)4(.اللهرسولبصورةلشبهه

ونال،()سليمانبنجعفرضربهلما-الله-رحمهمالكاأنوروي-4912

أشهدكم:فقال،فأفا!تى،الناسعليهدخل،عليهمغشياوحمل،نالمامنه

حل.فيضاربيجعلتقدأني

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الفقهفيالشاميةالديارإمامكان.مطلقمجتهد.الأوزاعيعمروبنالرحمنعبدهو

أعلامسيرفيترجمتهانظرهـ.)157(سنةببيروتوتوفيهـ.)88(عامولد.والزهد

تاريخه.فيعساكرابنحكاهوالخبر.134-7701/النبلاء

له.تحللاأجنجيةامرأةيمسلاحتى

."غريبحسنحديث"هذا:وقال)3813(الترمذيأخرجه

5701/البلدانمعجمانظر/بالبصرةموضع:المرغاب0(01)21المناهلعساكر/ابنرواه

80-1.

ثمهـ.)146(سنةالمدينةولي،المنصورعمابن،اللهعبدبنعليبنسليمانبنجعفر

انظرهـ.()175سنةهـوقيل)174(سنةتوفي.للرشيدالبصرةفوليعزلثم،معهامكة

.024-8923/النبلاءأعلامسيرفيترجمته
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منهفأستحي،!ي!االنبيفألقى،أموتأنخفت:فقال،ذلكبعدفسئل

النار.بسببيالهبعضيدخلأن

بالئه!أعوذ:لهفقال،جعفر)2(مناقادهالمنصور)1(ان:وقيل-912ه

منلقرابتهحلفيجعلتهوقدإلاجسميعنسوطمنهاارتفعما!والله)124/ب(

صوو%.اللهرسول

لبداتبكر)4(وأبووعمرعليأتانيلو:)3(عياشبنبكرأبووقال-6912

إلىالسماءمنأخزولان!يم،اللهرسولمنلقرابتهقبلهما؛عليبحاجة

عليهما.أقذمهأنمناليأحبالأرض

فسجد؛-!لمج!النبيأزواجلبعض-فلانةماتت:عباسلابنوقيل-7912

آيةرأيتم"اذا:!لمج!اللهرسولقالأليس:فقال؟الساعةهذهأتسجد:لهفقيل

؟(!ي!)النبيأزواجذهابمنأعظمايةوأي،فاسجدوا"

كان:ويقولان!يمالنبيمولاةأيمنأتميزورانوعمربكرأبووكان-8921

.يزورها)6(صوواللهرسول

وقضىرداءهلهابسط!ي!النبيعلىالسعديةحليمةوردتولما-9912

حاجتها)7(.

ذلك.مثلبهافصنعاوعمربكرابيعلىوفدتتوقيفلما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

،العباسبنيخلفاءثاني.عباسبناللهعبدبنعليبنمحمدبناللهعبد:جعفرأبوهو

النبلاءاعلامسيرفيترجمتهانظرهـ.()158سنةوتوفي،نحوهاأوهـ.)59(سنةولد

/783-.98

ضربه.كمافيضربجعفرمنلمالكيقثصأنأمرأي:جعفر(من)أقاده

حفظه،ساءكبرلماانهالا،عابد"ثقة:حجرابنقال.اقوالعشرةعلىاسمهفيمختلف

وفروعه.التهذيبانظر.المئةقاربوقدنحوهاأوهـ.(491)سنةمات"صحيحوكتابه

."وعليوعمربكر"أبو:المطبوعفي

."...غريبحسنحديثهذا":وقال938(1)والترمذي،(11)79داودأبوأخرجه

مالك.بنأنسحديثمن)2454(مسلمأخرجه

)252(.برقمالطفيلابيحديثمنتقدم
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فصل

والاقتداء،حقهمومعرفةوبزهمأصحابهتوقير[!]وبزهتوقيرهومن

بينهم،شجرعماوالإمساك،لهموالاستغفار،عليهمالثناءوحسن،بهم

،الرواةوجهلة،المؤرخينأخبارعنوالإضراب،عاداهممنومعاداة

نقلفيما-لهميلتمسوأن؛منهمأحدفيالقادحةوالمبتدعينالشيعةوضلأل

ويخرح،التأويلاتأحسن-الفتنمنبينهمكانفيماذلك[مثل]من[عنهم]

،بسوءمنهمأحدولايذكر،ذلكأهلهمإذ.المخارجأصوبلهم

سيرتهم،وحميد،وفضائلهمحسناتهميذكربل،أمرهعليه1يعمصولا

ذلك.وراءعماويسكت

.فأمسكوا"(2(أصحابيدبهر"اذا:السلامعليهقال-كما0013

كعاترلهئملجخهتمائكفاررحماءعلىأشذاءمعهووأنذينالنهزسولمحضد):تعالىاللهقال

فى!صذلكالسجوداثرمنوجوههوفىسحماهتمورضونااللهفن!لا!غونسجدا

يعجب-سوقهعكفاستغل!فآستوىكازر5طهأخرجكزعآقينجيلفىومثل!الؤردة

عظيما(وأجرامغفقمثهمألفخلختوعملوامنواءاألذينالثهوعداتكفاربهمليغي!ألزراخ

.]92:الفتح[

بإخسنآتئعوهموأئذينوألألضارالمحفجرفيمنآلأؤلونوألمحنبموت!و:وقال

)1(

)2(

)يغمص(:يعاب.

(202)7/الزوائدمجمعفيالهيثميوقال.ولوبانمسعودابنحديثمنالطبرانيأخرجه

وبقية،خلافوفيه،وغيرهحبانابنوثقه،الملكعبدبنمسهر"فيه:الأولالحديثعن

لحسنهورمز،"ضعيفوهو،ربيعةبنيزيدفيه":الثانيعنوقال."الصحيحرجالرجاله

فيالمناويوقال.عمرعنعديابنإلىنسبتهوزاد،)615(الصغيرالجامعفيالسيوطي

منروي:رجبابنوقال،ضعفسندهوفيالعراقيالحافظ"قال1/348:القديرفيض

تبعالحسنه-السيوطيأي-المؤلفرمزفيمايعرفوبه.مقالكلهاأسانيدهافيوجوه

.()7013برقموسيأتي.اعتضد"ولعله،صصرىلابن
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إلدصأفيهاخدينلأنهرآتحتهاتخرىجختالئموأعذعنهورضواعخهخاللهركأ

.]001:لتوبةا[(لعظيمآئفؤزألكذ

ألثت!(تختيايعونجثإداتمؤمنينعنأللهركأثقذ!)][تعالىوقال

.]18:الفتحا

يننظرومافنومحهمنخبإقضىمنفمنهمعلتهاللهعهدواماصدقوارجال!ه:وقال

.]32:لأحزابااتديلأ(بذلوا

قالا:؛الفضلوأبو،الحسينأبوحدثنا،عليأبوالقاضيحدثنا-1013

،محبوبمحمدبنحدثنا،السنجيأبوعليحدثنا،يعلىأبوحدثنا

عن،عيينةبنسفيانحدثنا،الصثاحبنالحسنحدثنا،الترمذيحدثنا

حذيفة،عن،حراشأ()125/بنربعيعن،عميربنالملكعبدعن،زائدة

.وعمر")2(،بكرأبي:)1(بعديمنباللذين"اقتدوا:!ي!اللهرسولقال:قال

.")3(اهتديتماقتديتمبأيهمكالنجومأصحابي":وقال-2013

اصحابيمثل":مج!ي!االلهرسولقال:قال]عنهاللهارضيأنسوعن-3013

.")4(بهالاالطعاميصلحولا؛الطعامفيالملحكمثل

فمن؛بعديغرضاتتخذوهملا؛أصحابيفيالله"الله:وقال-4013

آذاني،فقداذاهمومن،أبغضهمفببغضيأبغضهمومن،أحئهمفبحبيأحبهم

)1(

)2(

)3(

)4(

.المطبوعمنوالمثبت،مضطرباالاصلفيورد"بعديمن"باللذين:قوله

عنه.اللهرضيياسربنعمارمناقبفي:باب038()4الترمذيطريقمنالمصنفأسنده

الصغير.الجامعفيالسيوطيوصححه،385()5/وأحمد،()79ماجهابنايضاوأخرجه

."حسنحديث"هذا:الترمذيوقال.الذهبيووافقه،75()3/والحاكم

،476/القديرفيضانظر.ضعفمنإسنادهيخلوولا،وجوهعدةمنالحديثهذاروي

.575-8565/الاصولوجامع

وذكره.)2771(والبزار،2(00ص)الزهدفيالمباركوابن،)2762(يعلئأبوأخرجه

بنإسماعيلوفيه،بنحوهوالبزار،يعلئأبو"رواه:وقال01/18المجمعفيالهيثمي

المناويقال.)0816(الصغيرالجامعفيالسيوطيلحسنهورمز."ضعيفوهو،مسلم

."حسنغيروهو"
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(1")يأخذهأنيوشكاللهآذىومن،اللهآذىفقداذانيومن

بلغماذهباأحدمثلأحدكمانفقفلو؛أصحابيتسبوا"لا:وقال-5013

نصيفه")2(.ولاأحدهممد

والناسوالملائكةاللهلعنةفعليهأصحابيسمث"من:وقال-6013

عدلا")3(.ولاصرفامنهاللهيقبللا،أجمعين

.فأمسكوا")4(أصحابيدبهراذا":وقال-7013

العالمينجميععلئأصحابياختاراللهان":جابرحديثفيوقال-8013

،وعثمان،وعمر،بكرأبا:أربعةمنهمليواختار،والمرسلينالنبيينسوى

.خير")6(كلهمأصحابيوفي،أصحابيخيرفجعلهم؛(وعليا3

فقدعمرأبغضومن،أحبنيفقدعمرأح!ث"من:وقال-9013

)7(ء..

.بعصني"

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(1182)برقموسياتي،()1233برقمتقدم

(0254)مسلموأخرجه.الخدريحديثمن254(1)ومسلم،)3673(البخاريأخرجه

)النصيف(:.تقريباغرام06()0ويساوي.الصاعربع)المد(:.هريرةأبيحديثمن

فيالأثيرابنقاله/نصفهولا،فضلهممناليسيرالقدرهذابلغما:والتقدير،المدنصف

.8553/الأصولجامع

وقال.عباسابنعنالطبرانيإلئوعزاه)8734(الصغيرالجامعفيالسيوطيلحسنهرمز

الحديثهذاوروي."ضعيفوهو،خراشبناللهعبد"فيه:0/121المجمعفيالهيثمي

0121/الزوائدومجمع،ص)946(عاصمأبيلابنالسنةانظر.الصحابةمنعددعن

الفدية.)العدل(:.النافلة:وقيل.التوبة)الصرف(:)1822(.برقمالمصنفوسيعيده

النهاية./الفريضة:وقيل

.(0013)برقمتقدم

.المطبوعمنوالمثبتبكر"وأبيوعثمانوعمرعلي:أربعةمنهمواختار...":الأصلفي

وفي،ثقات"ورجاله:0/116الزوائدمجمعفيالهيثميوقال)2763(.البزارأخرجه

".خلافبعضهم

الزوائد-مجمعفيالهيثميوقال.الخدريسعيدأبيحديثمنالأوسطفيالطبرانيأخرجه
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فليسوسبهمالصحابةأبغضمن:وغيره،أنسبنمالكاو]قال-0131

متهمرسويرعكاللهأفاوما!و:الحشرباية)2(ونزع،حقالمسلمينفيء)1(فيله

ل!عكوألئهيشاءمنعكيسل!رسلإاللهولبهنولارءبختلىمنعل!تهأؤجفتوفما

واليتمئآقرتيولذىوللزسوفدلهالقرىأفلمقرسوصلهءعكاللهأفلما!قديرلثىص

ومافخذوالرسولءانعكمومامنكئملاعكنياأبيندولهيملايكون!السبيلوابنوالمسبهين

وألذيتم!:تعالىقولهإلىاثنيح(آتعقابشديداللهإناللهواتقوافانحهواعنهنهع!كتم

تجظولابآ،يفنسبقوناآلذلىولإخوننافااغفزربخايقولوتبعدهممنوجا

.]01-آ:الحشرأ(خيمو!رإنكرنجاءامنوالفذينغلا!لونجافى

تعالى:اللهقالكافر؛فهومحمدأصحابغاظهمن:وقال-1311

.]92:الفتحأالكفار(بهمي!غي!)

،الصدق:نجافيهكانتامنخصلتان:المباركبناللهعبدوقال-1312

.اع!ي!]محمدأصحابوحب

ومن،الدينأقامفقدبكرأباأحبمن:السختيانيأيوبوقال-1313

ومن،اللهبنوراستضاءفقدعثمانأحبومن،السبيلأوضحفقدعمرأحمث

أصحابعلىالثناءأحسنومن،الوثقىبالعروةأخذفقدعلئاأحب

مخالفمبتدعفهوأحدامنهمانتقصومن،النفاقمنبرىءفقد--ع!ي!امحمد

يحبهمحتىالسماءإلىعمللهيصعدألأوأخاف؛الصالحوالسلف)3(السنة

سليمأ.قلبهويكون،جميعا

أيها"يا:قالص!لهشضالنبيأنسعيد)125/ب(بنخالدحديثوفي-1314

عنراضاني!الئاسأيها.ذلكلهفاعرفوابكرأبيعنراضاني!الناس

)1(

)2(

)3(

وحسن."ثقاترجالهوبقية،أعرفهولم،البصريالحسنخادمسعدأبو"وفيه:996/

.(1)330المناهلفيالسيوطيإسناده

.قتالدونتؤخذالغنيمة:)الفيء(

.3426/الشفاشرحفيالقاريالملاعليقالهفيه/لهحقفلاالفيءعنبعد:()نزع

"للسنة".:المطبوعفي
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وسعيد،،وسعد،والزبير،وطلحة،عثمانوعن،عليوعن،عمر

ذلك.لهمفاعرفوا)1(؛عبيدةوأبي؛عوفبنالرحمنوعبد

فياحفظوني!الناسأيها.والحديبيةبدرلأهلغفراللهان!الناسأيها

مظلمةفانها؛بمظلمةمنهمأحايطالبنكملا،وأختانيوأصهاريأصحابي

غدا")2(.القيامةفيتوهبلا

منالعزيزعبدبنعمرأين)3(:عمرانبنللمعافىرجلوقال-1315

صاحبهمعاوية،أحاع!ي!النبيبأصحابيقاسلا:وقالفغضب؟معاوية

)4(ه

الله.وحيعلىوأمينهوكاتبه،وصهره

يبغضر"كان:وقال،علي!يصلفلمرجلبجنازةع!ي!النبيوأتي-1316

.(")اللهفأبغضه،عثمان

منواقبلوا،مسيئهمعن"اعفوا:الأنصارفيالسلامعلي!وقال-1317

محسنهم")6(.

فيهمحفظنيمنفانه؛وأصهاريأصحابيفي"احفظوني:وقال-1318

ومن،منهاللهتخلئفيهميحفظنيلمومن،والآخرةالدنيافياللهحفظه

")7(.يأخذهأنيوشكمنهاللهتخلئ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.المطبوعفييردلم،"عبيدة"وأبي:قوله

فيالهيثميقال.جدهعن،أبيهعن،سهلبنيوسفبنسهلحديثمنالطبرانيأخرجه

!ر.بنافأزواجأي:()أختاني."أعرفهملمجماعة"وفيه:9571/المجمع

وجورأ.ظلمايؤخذماوهي.ظلامةأي:()مظلمة

"."بن:الئالأصلفيتحرفت

عنها.اللهرضيحبيبةأمزوجهأخوأي:()صهره

بنميمونصاحبزيادبنمحمدإسنادهوفي.جابرحديثمن)9037(الترمذيأخرجه

."...جداالحدي!في"ضعيف:الترمذيقال.مهران

من038(0)نحوهوالبخاري،أنسحديثمن25(01)ومسلم،)9937(البخاريأخرجه

.عباسابنحديث

=:0116/الزوائدمجمعفيالهيثميقال.الأنصاريعياضحديثمنالطبرانيأخرجه
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يومحافظألهكنتأصحابيفيحفظني"من:السلامعليهوقال-9131

.")1(القيامة

لمومن،الحوضعليوردأصحابيفيحفظني"منو[قال]:-0132

.بعيد")2(منالايرنيولم،الحوضعليئيردلمأصحابيفييحفظني

اللههداناالذيالخلقمؤدبالنبيهذا-:اللهرحمه-مالكوقال-1321

لهمفيدعوالتقيع)3(إلىالليلجوففييخرج،للعالمينرحمةوجعله،به

وموالاتهم،،بحبهمالنبيوأمر،اللهأمرهوبذلك؛لهمكالمودعويستغفر

عاداهم.منومعاداة

شفاعةولهإلا!ي!محمدأصحابمناحدليس:كعبعنوروي-1322

.)4(القيامةيوم

القيامة.يوملهيشفعأننوفلبنالمغيرةمن()-وطلب1323

يوقرلممنبالرسوليؤمنلم:الئسترياللهعبدبنسهلقال-1324

.أوامرهيعزولم،أصحابه

)1(

)2(

)س!(

)4(

)5(

القديرفيضفيكماالعراقيالحافظإسنادهوضعف،وثقوا"وقد،جداضعفاء"وفيه

وابننعيموأبيالبغويإلى)267(الصغيرالجامعفيالسيوطينسبتهوزاد،1/791

عنهأعرضمنه(الله)تخلىأن!.عنمنيعابنإلى)3701(المناهلفيونسبه،عساكر

.يسرع:()يوشك.وتركه

.(1)380المناهلمرسلا/رباجأبيبنعطاءعنسننهفيمنصوربنسعيدرواه

"وفيه:0/117المجمعفيالهيثميوقال.عمرابنحديثمنالاوسطفيالطبرانيأخرجه

."كذابوهو،مالككاتبحبيب

احد.يجهلهلامعروفوهو.النبويالحرمشرقييقع،المدينةأهلمدفن:البقيع

عائشة.حديثمن)749(مسلمصحيحفيثابتالبقيعإلى!توخروجه

هو)كعب(:)4101(.المناهل."/.محمد.آلمنمؤمن"ليس:بلفظسعدابنرواه

ترجمته.تقدمت.الاحباربكعبالمعروف

الأحبار.كعبأي
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مكةمنوأمكنتهمشاهدهواكرام،أسبابهجميعاعظامواكبارهاعظامهومن

بهعرفأوأ()126/السلامعليهلمسهوما،()1ومعاهده،والمدينة

قصة)3()2(محذورةلابيكان:قالت؛نجدةبنتصفتةعنوروي-1325

:فقالتحلقها؟ألا:لهفقيل.الارضأصابتوأرسلهاقعدإذا،رأسهمقدمفي

.بيده!ي!اللهرسولمسهاوقد،أحلقهابالذيأكنلم

،!ك!!اللهرسولشعرمنشعراتالوليدبنخالدقلنسوةفيوكانت-1326

أصحابعليهانكرشدةعليهافشد،حروبهبعضفيقلنسوتهفسقطت

تضمنتهلمابل؛القلنسوةبسببافعلهالم:فقالفيها؛قتلمنكثرة!النبي

.)4(المشركينأيديفيوتقعبركتهااسلبلملا-السلام-عليهشعرهمن

ثم،المنبرمن!ك!ي!النبيمقعدعلىيدهواضعاعمرابنورئي-1327

.()وجههعلىوضعها

:يقولوكان؛دابهبالمدينةيركبلا-اللهرحمه-مالككانولهذا-1328

بة.دابحافراللهرسولفيهاتربةأطأاناللهمنأستحي

لهفقال؛عندهكانكثيراكراعا"6(للشافعيوهبأنهاعنه]وروي-9132

)1(

)2(

)ص!(

)4(

)5(

)6(

يألفها.كان!سج!أنهعهدالتيالأمكنة

ذلكغيروقيل،أوساسمه.مشهورصحابي،المؤذن،المكي،الجمحيمحذورةأبوهو

وفروعه.التهذيبهـ/)95(سنةبمكةمات

الوسيط.المعجم/الرأسمقدمسعر:قصة

.)798(برقمتخريجهتقدم

مكانأي!ج!(:النبي)مقعد)1478(.برقموسيأتي)4401(.المناهلسعد/ابنرواه

صيئ.قعوده

النهاية./الخيللجميعاسم:الكراع
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.الجوابهذابمثلفأجابه.دابهمنهاأمسك:الشافعيئ

الزاهدفضلويهبنأحمدعنالسلميالرحمنعبدأبوحكىوقد-0133

منذطهارةعلىإلابيديالقوسمسستما:قالأنه-الزماةالغزاةمنوكان-

.بيدهالقوسأخذع!ي!النبيأنبلغني

ثلاثينيضرب-ردية)1(المدينةتربة:قالفيمنمالكأفتىوقد-1331

تربة!عنقهضربإلىاحوجهما:وقال؛قدرلهوكان،بحبسهوأمر،2دزه

!!طيبةغيرأنهايزعم،ع!ي!النبي:البشرخيرفيهادفن

فيهاأحدث"من:المدينةفي-السلامعليهقالأنهالصحيحوفي-1332

منهاللهيقبللا؛أجمعينوالناسوالملائكةاللهلعنةفعليهمحدثااوىأوحدثا

.عدلا")3(ولاصرفا

عثمانيدمنع!ج!النبيقضيبأخذالغفارفيجهجاهاانوحكي-1333

الاكلةفأخذته،الناسبهفصاح،ركبتهعلىليكسرهوتناولهعنه]اللهارضي

)4(0الحولقبلومات،فقطعهاركبتهفي

منمقعدهفليمبوأكاذبامنبريعلئحلف"من:السلامعليهوقال-1334

.(النار")

،زائراالمدينةوردلماالجوهري)126/ب(الفضلأباأنوحدثت-1335

:ينشد)6(،باكياومشىترجلبيوتهامنوقرب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.ةسدفا:يةرد

الوسيط.المعجمبه/يضربالسوط:دزة

تقدمعدلا(ولا)صرفا.عليحديثمن)0137(ومسلم،)0187(البخاريأخرجه

.()6013برقمالمتقدمالحديثعندشرحهما

.الاعضاءيفسدمرض:)الاكلة(.)998(برقمتقدم

حديثمنوغيره)2325(ماجهوابن،الكبرىفيوالنسائي،)3246(داودأبوأخرجه

تخريجهوتمام.الذهبيووافقه4692/والحاكم،موارد(1)291حبانابنوصححهجابر

أسد.حسينالفاضلأستاذنابتحقيق()1782يعلىأبيمسندفي

الحمداني.الدولةسيفمدحفيللمتنبيقصيدةمنوالبيتان."منثدا":المطبوعفي
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لبا)2(ولاالزسوملعزفانفؤادالنايدعلممنرسم)1(رأيناولما

ركبا)(بهنلئمأنعنهبان)4(لمنكرامةنمشيالأكوار)3(عننزلنا

!صالرسولمدينةعلىأشرفلماأنهالمريدينبعضعنو!ي-1336

متمثلا:يقولأنشد

الاوهامدونهتقطعقمرلناظرفلاحلناالحجابرفع

حرامالرجالعلىفظهورهنمحمدابلغنبنا)6(المطيوإذا

وذمام)7(حرمةعليناولهاالثرىوطىءمنخيرمنقربننا

ذلك؛فيلهفقيلماشيا؛حجأنهالمشايخبعضعنوحكي-م1336

علىأمشيأنقدرتلو،راكبامولاهبيتإلىيأتيلا)8(الآبقالعبد:فقال

قدمي.علىمشيتمارأسي

وتردد،والتنزيلبالوحيعقرتلمواطنوجدير:القاضيقال-1م1336

عرصاتها)9(وضجت،والزوحالملائكةمنهاوعرجت،وميكائيلجبريلبها

منعنهاوانتشر،البشرستدجسدعلىتزبتهاواشتملت،والتسبيحبالتقديس

ومساجد)01(،آياتمدارس،انتشرما!ؤرسولهوسنةاللهدين

،والمعجزاتالبراهينومعاهد،والخيراتالفضائلومشاهد،)11(صلوات

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

ومساكنه.معاهدهفيمج!ح!المصطفىاثاربهالمراد:رسم

الشوائب.منالخالصالعقل:اللمث:البا(.لمعرفة:لعرفان

.للفرسالشرجبمنزلةللإبلوهو:كورجمع:الأكوار

.القاريقاله/رسمهظهر:بان

راكبين.نأتيهأن-الحبيبمقامقربوقد-بنايليقلاأي:ركبابهنلئمأن

النهاية.ظهرها/اي:مطاهايركبالتيالناقةوهي،مطيهجمع:المطي

العباسي.الأمينمحمدمدحفينواسلأبيوالأبيات.وحرمةحقأي:ذمام

.الهارب:لابقا

النهاية.فيه/بناءلاواسعموضعكلوهي،عزصةجمع:العرصات

.القرانفيهايدرسمحال:اياتمدارس

جمع=)الصلوات(:.السجودمواضع)المساجد(:".وصلوات"ومساجد:المطبوعفي



وَمُتبوَّأ)1(،المرسلينسِدومواقفُ،المسلمينومشاعِرُ،الدَينومناسك

وسلمعليهاللهصلى-البيَّينخاتمِ فاضَوأين،النبوةانفجرتحيث-اجمعينعترتهوعلى

أن،تُرَابُهاالمصطفىجِلْدَمَسَّأَرضوأولالرسالة؛مَهبِطومَوَاطن؛2(عُبَابُها)

ءوَ،

:وجُدْرَانها)3(رُبوعهاوتقبل،نفحاتهاوتتنسَمعرصاتهتعظم

بالاَياتِوخُصَّالأَنامُهُدِيَبِهِومَنْالمُرسَلِينَخيْرِدارَيا

الجَمَرَاتِمُتَوَقدُوَتَشوُّقٌوصَبَابَة)5()4(لَوْعَةلأجْلِكعندي

والعَرَصاتِالْجُدْرَانِتِلكُمُمِنمَحاجِرِي)6(مَلأتُاِنعَهدوعلي

والرشَفَاتِالتقْبيلِكَثرةمِنبَينَهاشَيبِيمَصُونَلأعَفّرَنَ)7(

الوَجَناتِعَلَىسَحْباولوأَبَدَازُرْتُهاوالأعَادِي،العَوَادِي)8(لولا

والحُجُراتِالدَّارِتِلْكَلِقَطِينِ)01(حَفيلِ)9(تَحِيَّتِيمِنْسَأُهدِيلكِنْ

والبُكُراتِبالآصالِتَغْشَاهُالمُفَتّقِ)11(نَفْحةًالمسكِمنأَزكى

والبَرَكاتِالتسليمِونواميَالصَّلواتِبِزَواكيَوتخصُهُ

"8

)8(

)9(

)01(

)11(

المعروفة.العبادةوهي،صلاة=

.منزلأي:متبوَّأ)1(

والسيل.الماءكثرة:العبابُ)2(

."شعر":زيادهالأصلفي)3(

.نحوهأوحبٍّمنالإنسانيجدهوألمالقلبفيحرقة:اللوعة)4(

وحرارته.الشوقرِقةُ:الصَّبابة)5(

بها.أحاطما:العينفيالمحجرُ:محاجرى)6(

لأُمزغن.:لأعفرن)7(

العوائق.:العوادي

النفيس.الكثير:الحفيل

المقيم.أي:لِقطين

طيباً.ليزدادبغيرهخلطما:المفتق
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الرابحالباب

وفضيلتهذلكوفرفروالتسليمعليهالصلأةذ!ر)1(في

صلواءامنواانذفيتايخاألنبئعلىيصفونومليه!تيأدنهإن):لىتعااللهقال!

.]65:لأحزابا[لتممليما(وسلمواعلته

.)2(النبيعلىيباركونوملائكتهاللهإن:معناه:عباسابنقال!-1337

له.يدعونوملائكته،النبيعلىيترحماللهإن:وقيل

رقةالملائكةومن،رحمةاللهمنفهي،الترخمالضلاةواصل:المبردقال!

الله.منللرحمةواستدعاء

ينتظرجلسمنعلىالملائكةصلاةصفةالحديثفيوردوقد-1338

.دعاءفهذا")3(ارحمهاللهم،لهاغفر!"اللهم:الضلاة

!صالنبيدونلمن[تعالى]اللهمنالصلاة:القشيريبكرقال![و]-9133

.تكرمة)4(وزيادةتشريف!ي!وللنبي،رحمة

)1(

)2(

)3(

)4(

"حكم".:المطبوعفي

.(01)46المناهل/حاتمأبيوابنجريرابنرواه

حديثمن،الجماعةصلاةفضل:باب272()964/ومسلم،)965(البخاريأخرجه

.هريرةأبي

.عياضالقاضيعن11156/الفتحفيالحافظنقله
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وصلاة،الملائكةعندعليهثناؤهاللهصلاة)1(:العاليةأبوو!ال!-0134

.الدعاءالملائكة

تعليمحديثفي-!ك!!رالنبىفرقوقد:الفضلأبو]القاضياقال!-1341

بمعنيين.أنهمافدل!؛البركةولفظالصلاةلفظ-بينعليهالصلاه

بنبكرابوالقاضيفقال!عبادهبهتعالىاللهأمرالذيالسمليموأما-1342

يسلمواانأصحابهاللهفأمر،!النبيئعلىالآيةهذهنزلت)127/ب(:بكير

،قبرهحضورهمعندع!النبيعلىيسلمواأنامروابعدهممنوكذلك؛عليه

.ذكرهوعند

:وجوهثلاثةعليهالسلاممعنىوفي

.واللذاذةكاللذاذمصدرا)2(السلامويكون،ومعكلكالسلامة:أحدها

ويكون،بهوكفيل،له)3(متول!ورعايتكحفظكعلىالسلاماي:الثاني

الله.اسم:السلام-هنا-

لافلاورئك):قال!كما؛والانقياد]ألهالمسالمةبمعنىالسلامأن:الثالث

مماحرجاأنفسهغفىمجدوالاثمطنهؤشجرفيمايحكعوكحتىيؤمنوت

.]56:لنساءا[لتمتليما(ويسلمواقضحتت

)1(

)2(

)3(

)4(

فصل

])4(!واالنبيعلئالصلاةحكمأفي

س!ر!

بوقت؛محددغير،آتجملةعلىفزضعل!-لمجرالنبيئعلىالصلاةأنواعلم

ترجمته.تقدمت.الرياحيمهرانبنرفيعهو

.المطبوعمنوالمثجت،"السلامة"وتكون:الأصلفي

.المطبوعمنوالمثجت،"لهمثوى":الأصلفي

.عنديمنحاصرتينبينما
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،الوجوبلحىلهوالعلماءالأئمةوحمل،عليهبالضلاةتعالىاللهلا!ر

عليه.وأجمعوا

الايةمحملأن-اللهرحمه-الطبريجريربنمحمد:جعفرأبووحكى

منهوالواجب؛!زةعلىزادفيماولعله؛الإجماعفيهوادعى؛الندبعلىعنده

عداوما؛بالنبؤةلهكالشهادةمر!؛الفزضتركومأثمالحرجبهيسقطالذي

أهله.وشعارالإسلامسننمن،فيهمرغمبمندول!ذلك

ذلكأنأصحابناعنالمشهورالقضار)1(:بنأبوالحسنالقاضيقال

معدهرهمنمزةبهايأتيأنعليهوفرض!،الإنسانعلىالجملةفيواجم!

ذلك.علىالقدرة

نبئهعلىيصلواأنخلقهعلىاللهافترض:بكيربنبكرأبوالقاضيوقال

المرءيكثرأنفالواجب؛معلوملوقتذلكيجعلولم،تسليماويسلموا

عنها.يغفلولا،منها

الجملة.فيواجبة!ييهالنبيلحىالصلاة:نصر)2(بنمحمدأبوالقاضيقال

وغيرهموأصحابهمالكذهب:سعيدبنمحمد:اللهعبدأبوالقاضيقال

تتعينلا،الإيمانبعقدبالجملةفرض!ع!النبيئعلىالصلاةأنالعلمأهلمن

عنه.الفزضسقطعمرهفيواحدةمرةعليهصلىمنوان،الصلاةفيه

عليهورسولهبهتعالىاللهأمرالذيمنهاالفزض:الشافعيأصحابوقال

.الصلاةفيهوأ()128/السلام

واجبة.غيرأنهاخلاففلاغيرهافيوأما:وقالوا

الطبرقي،جريربنمحمدجعفر:أبوالإمامانفحكىالصلاةفيوأما

)1(

)2(

مات.نظاراأصولياكان.القصارابنالبغداديأحمدبنعمربنعلي،المالكيةشيخهو

.1-1770180/النبلاءأعلامسيرفيترجمةلههـ.)793(سنة

سنةالمتوفى.التغلبينصربنعليبنالوفابعبدالمالكيةشيخالعلامةالإمامهو

.432-17942/النبلاءأعلامسيرفيمترجمهـ.()422
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علىالأمةعلماءمنوالمتأخرينالمتقدمينجميعإجماعوغيرهماوالطحاوي

)1(.واجبةغيرالتشهدفيغ!ي!النبيعلىالصلاةأن

بعدمنغ!مالنبيعلىيصللم"من:فقالذلك)2(؛فيالشافعيوشذ

ذلكقبلعليهصلىوإن،فاسدة)4(باطلةفصلاتهالسلاموقبلالآخر)3(التشهد

يتبعها.سنةولاالقولهذافيلهسلفولا"تجزهلم

جماعة،-تقدمهمنفيهالمخالفته-عليهالمسألةهذهإنكارفيبالغوقد

واحل!.وغير،والقشيري،الطبريمنهم،فيهاالخلافعليهوشنعوا

فيهاصلىإلاصلاةأحديصليألايستحب(:المنذر)بنبكرأبووقال

مالك،مذهبفيمجزئةفصلاته)6(تاركذلكتركفإن؟ع!ي!اللهرسولعلى

وغيرهم.الرايأصحابمنالكوفةوأهل،الثوريوسفيان،المدينةوأهل

العلم.أهلجملقولوهو

فيتاركهاوأن،مستحبهالأخيرالتشهدفيأنهاوسفيانمالكعنوحكي

مسيء.التشهد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

في-الثافعي-يعنيخلافهعلىإجماع"لا:الأحزابسورةتفسيرفيكثيرابنالحافظقال

بنعمرذهبالتشهدبعد!شيدعليهالصلاةوجوبوإلى.حديثأ"ولاقديمألاالمسألةهذه

زيد،بنوجابر،البدريمسعودوأبو،مسعودوابن،اللهعبدوابنه،الخطاب

بنوإسحاق،حخبلبنوأحمد،والثافعي،القرظيكعببنومحمد،والشعبي

عدمالىالجمهوروذهب.العربيبنبكرأبوالقاضيواخاره،المؤازابنوالفقيه،راهويه

وانظر.وآخرونلاوزاعيوا،والثوري،وأصحابه،حنيفةوابو،مالك:منهم،الوجوب

الدارقطنيعلىالمغنيوالتعليق،11/164الباريفتح،3/805كثيرابنتفسير

.1/356

السابق.التعليقانظر0ذلكفيالثافعييشذلم

.الاخير"":المطبوعفي

.المطبوعفيتردلم،""باطلة:قوله

توفي.العافعيةفقهاءفيعداده.علامةحافظإمام.النيسابوريالمنذربنإبراهيمبنمحمدهو

.294-41/094السيرفيترجمتهانظر."الإجماعو"""الإسراف:كتبهمنهـ.)318(سنة

.المطبوعفيتردلمتارك"":قوله
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)1(إسحاقوأوجب؛الإعادةالصلاةفيتاركهاعلىفاوجبالشافعيوشذ

.النسياندونتركهاتعمدمعالإعادةأيضا

الصلاةأن-المؤاز)3(بنمحمدعن،زيد)2(أبيبنمحمدأبووحكى

فريضة.ع!ي!النبيعلى

محمدبنوقاله؛الصلاةفرائضمنليستيريد)4(محمد:أبوقال

.وغيره()الحكمعبد

فريضةيراهاالموازبنمحمدأن-)7(الوهابوعبدالقصار)6(ابنوحكى

الشافعي.كقولالصلاةفي

:الصلاةفيأقوالئلائةفيهاالمذهبعنالمالكيالعبدييعلىأبووحكى

والسنة.،والندب،الوجوب

هذهفيالشافعيئوغير[ه]-الشافعيأصحابمن-الخطابيخالفوقد

الفقهاءجماعةقولوهو؛الصلاةفيبواجبةوليست:الخطابيقال؛المسألة

.قدوةفيهالهأعلمولا؛الشافعيإلا

قبلالصالحالسلفعملالصلاةفروضمنليستأنهاعلىوالدليل

عليه.وإجماعهم،الشافعي

جدا.المسألةهذهفيعليهالناسشنعوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

ترجمته.تقدمت.راهويهابنهوإسحاق

هـ.)938(سنةتوفي.الصغيرمالكلهيقال.زيدأبيبناللهعبد،المغربأهلعالمهو

.1701/النبلاءاعلامسيرفيترجمتهانظر

هـ.)926(سنةتوفي.فقيهعلامةإمام.المالكيالإسكندرانيزيادبنإبراهيمبنمحمدهو

.136/النبلاءأعلامسيرفيمترجم

.المطبوعمنوالمثبت،يزيد"بنمحمدأبو"قال:الأصلفي

هـ،)182(سنةولد.علامةإمام،مالكيفقيه،الحكمعبدبناللهعبدبنمحمدهو

.105-12794/النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظرهـ.)268(سنةومات

ترجمته.تقدمت.القصاربنالحسنأبوالقاضيهو

ترجمته.تقدمت.نصربنمحمدأبوهو:الوهابعبد
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الشافعيئ)2(اختارهالذيمسعود)1()128/ب(ابنتشهدوهذا-1343

!ي!.النبيىلىا!مةفيهليس،!ي!النبيئلهعلمهالذيوهو

!ي!،النبيعنالتشهديرويمنكلوكذلك-0135حتى1344

،الخدريسعيدوأبي،عمروابن،وجابر،عباسوابن،هريرةكأبي

علىصلاةفيهيذكروالمالزبيربناللهوعبد،الاشعريموسىوأبي

ص!)3(النبى

،عباسابنقال!1352-وقد،1351

.)4(القرانمنالسورةيعلمناكماالتشهد

(سعيد)أبيعنونحوه-1353

يعلمنا5!يواالنبيكانوجابو:

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(04)2ومسلم،831()البخاريأخرجه

عقبالأذكارفيالنوويالإمامقال.عباسابنتشهدالشافعياختارهالذيالتشهدبل

عباسابنحديث:الشافعيعند-التشهداتأي-"وأفضلها:بتحقيقي)182(الحديث

."المباركاتلفظمنفيهالتيللزيادة

مسلمأخرجهعباسابنوحديث.1(0)48المناهل/مردويهابنأخرجههريرةأبيحديث

الحاكموصححه،2142/والبيهقي،2/243النسائيأخرجهجابروحديث،4()30

عنالبخاريسألت-:2421/البيهقيسننفيكما-الترمذيوقالالذهبيووافقه1/267

صحيح.وإسناده(719)داودأبواخرجهعمرابنوحديث."..."خطأ:فقالالحديثهذا

موسىابيوحديث.)4801(المناهلفيكمامردويهابنأخرجهالخدريوحديث

،)562(البزارأخرجهالزبيربناللهعبدوحديث.)404(مسلمأخرجهالأشعري

."كلاموفيه،لهيعةابنعلى"مداره:وقال2114/المجمعفيكما-الكبيرفيوالطبراني

"ورواه:-1/268التلخيصفيحجرابنمتابعا-)4801(المناهلفيالسيوطيوقال

."وعشريناربعةتتمةاخرونصحابة

برقمالمتقدمالحديثمنفقرةجابروحديث،)304(مسلمأخرجهعباسابنحديث

.)1346(

2041،141/الزوائدمجمعفيكمااللهعبدبنوجريرمسعودابنأيضأورواه
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يعلمونكماالمنبرعلىالتشهديعلمنابكرأبوكان:عمرابنوقال-1354

)1(.الكتابفيالصبيان

])2(.عنهاللهأرضيالخطاببنعمرالمنبرعلىأيضأوعلمه-1355

.علي")3(يصللملمنصلاة"لا:الحديثوفي-1356

.عمرهفيمرةعليئيصللملمنأو؛كاملة:معناه:القضارابنقال

الحديث.هذاروايةكلهمالحديثأهلوضعف

"من:!ي!النبيئعن،مسعود)4(أبيعن،جعفرأبيحديثوفي-1357

.(منه")تقبللمبيتيأهلوعلئعليئفيهايصللمصلاةصقئ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

بنمحمدجعفر:أبيقولمنأنهالصواب:الدارقطنيقال-1358

بنبكرأبو"ورواه:الحافظقال1/268.الحبيرتلخيصفيكماشيبةأبيابنأخرجه

الطبرانيوأخرجه.حسن"واسنادهأيضأمرفوعابكرأبيروايةمنالتشهدكتابفيمردويه

يطمكماا!رعلىالتشهدالفاسيعلممج!ي!النبي"كان:بلفظعمرابنحديثمنا!رفي

شيبةأبوإسحاقبنالرحمنعبدفيه":2014/المجمعفيالهيثميقال".الغلمانالمعلم

".ضعيفوهو

،266()1"/الحاكموصححه،(142)2/والبيهقي،09()1/الموطأفيمالكأخرجه

تلخيصوانظر.بتحقيقي)018(برقمالأذكارفيالنوويأيضاوصححه،الذهبيووافقه

1/265.الحبير

والدارقطني،)2/937(والبيهقي،)1/926(والحاكم،)004(ماجهابنأخرجه

قال.عباسبنالمهيمنعبدإسنادهوفي.الساعديسعدبنسهلحديثمن355()1/

.1262/الحبيرتلخيصوانظر."برواياتهيحتجلا"ضعيف:البيهقي

البديعصوالقولالتاليالتعليقانظر.تحريفوهو،مسعود"ابن":والمطبوعالأصلفي

.)257(

مسعودأبيعن،جعفرأبيعن،الجعفيجابرحديثمنوغيره1/355الدارقطنيأخرجه

".عنهاختلفوقد،ضعيف"جابر:وقال،مرفوعا(البدريعمروبن)عقبةالأنصاري

التالية.الروايةوانظر
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بيتهأهلعلىولاع!النبيعلىفيهاأصللمصلاةصليتلو:الحسينبنعلي

تتم)1(.لاأنهالرأيت

فصل

والسلامالصلاةفيهايستحبالتيالمواطنفي

)2(ويرغبع!ي!الثبيئعلئ

.الدعاءوقبلالتشهدبعدوذلك؛قدمناهكماالصلاةتشهدفيذلكمن

حدثنا:قال-الله-رحمهعليهبقراءتيالقاضيعليأبوحدثنا-9135

الخزاعي،القاسمأبيعن،الفارسيحدثنا:[قال]البلخيالقاسمأبوالإمام

حدثنا]:اقالالحافظعيسىأبيعن،كليببنالهيثمسعيد:ابيعن

شريح،بنحيوةحدثنا،المقرىءيزيدبناللهعبدحدثنا،غيلانبنمحمود

سمعأنهأخبره،الجنبيمالكبنعمروأنالخولانيءهانىأبوحدثني

علىيصلفلم،صلاتهفييدعورجلاجم!ي!النبيسمع:يقولعبيدبنفضالة

"اذا:ولغيرهلهفقالدعاهثم.هذا""عجل:جم!ي!النبيفقال)912/أ(ع!؛النبي

ليدعثم؛جم!ي!النبيعلئليصلثم،عليهوالثناءاللهبتحميدفليبدأاحدكمصلئ

شاء")3(.بعدبما

)1(

)2(

)3(

بنمحمد:جعفرأبيعن،الجعفيجابرحديثمن356-1355/الدارقطنيأخرجه

بنعليبنمحمدقولمنوليس،قولهمنالأنصاريمسعودأبيعن،الحسينبنعلي

قالهمادونالشافعيلمذهبتأييدالقولهذاوفيالجعفيجابرأيضاإسنادهوفي.الحسين

علىالردفيمطبوع498(هـكتاب-)821الخيضريمحمدبنمحمدوللعلامة.المصنف

."عياضالقاضيشثعهماردفيالرياضزهر":سماهعياضالقاضي

0المطبوعفيليستوهي،"فيه":زيادةالأصلفي

،(1)481داودأبوأيضاوأخرجه.)3477(الترمذيعيسىأبيطريقمنالمصنفأسنده

بلوغفيتخريجهوتمام."صحيححسنحديث"هذا:الترمذيوقال،44()3/والنسائي

بتحقيقي.3(11)المرام
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أصخ.وهو"الله"بتمجيد)1(:السندهذاغيرمنويروى

معلقوالصلاةالدعاء:قال!]عنهاللهارضيالخطاببنعمروعن-0136

علىيصلىحتىشيءمنهاللهإلىيصعدفلا؛والارضالسماءبين

!ي!)2(.النبيئ

ال!وعلىوقال!:؛بمعناهالنبيعن،طالبأبيبنعليوعن-1361

محمد)3(.

.!يم)4(النبيعلىالداعييصفيحتىمحجوبالذعاءأنوروي-1362

بمدحهفليبدأشيئااللهيسأل!أنأحدكمأرادإذا:مسعودابنوعن-1363

نأأجدرفانهليسأل!؛ثم؛!ي!النبيعلىيصفيثم؛أهلههوبماعليهوالثناء

ينجح.

تجعلوني"لا:!واللهرسول!قال!:قال!]عنهاللهارضيجابروعن-1364

الئاحتاجفإن؛متاعهويرفع،يضعهثمقدحهيملأالراكبفان؛الراكبكقاخ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

تعظيمه.:(الله)تمجيد.المطبوعمنوالمثبت،"بتحميد":الأصلفي

عليهشاكرأحمدالعلامةتعليقوانظر"والصلاة".:قولهبدون)486(الترمذيأخرجه

.32()1:صالبديعوالقول

لحسنهورمز،)5501(المناهل/الشعبفيوالبيهقي،الثوابفيالشيخأبوأخرجه

الطبراني،عنهاللهرضيعليعلئموقوفاوأخرجه.)4266(الصغيرالجامعفيالسيوطي

فيالمنذريوقال".ثقات"رجاله:01016/المجمعفيالهيثميقال.الأوسطفي

ورفعه،ثقاتورواته،موقوفأالأوسطفيالطبراني"رواه:2505/والترهيبالترغيب

."أصحوالموقوف،بعضهم

قال.ص)51(الذاكرينتحفةفيكما،أنسحديثمنالفردوسمسندفيالديلميأخرجه

منكرالضعفاء:فيالذهبيقال.الدينوريالعزيزعبدبنمحمدإسنادهفي:الشوكاني

الحديث.

مجمعفيالهيثميوذكره،الرزاقعبدبرواية()64291الجامعفيراشدبنمعمرأخرجه

لمعبيدةأباأنإلا،الصحيحرجالورجاله،الطبراني"رواه:وقال0/1155الزوائد

إسنادهوصححجيد".حديث"وهو:وقال01016/أيضاإليهوأشار"أبيهمنيسمع

طلبته.يصيبأن:(ينجح)أن.(01)56المناهلفيالسيوطي
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الدعاءأولفياجعلونيولكن؛هراقهوالا،توضأالوضوءأو،شربهشراب

.(")1واخرهوأوسطه

فان؛وأوقاتوأسبا!وأجنحةأركانللدعاء:عطاءابنوقال-1365

،فازمواقيتهوافقوإن،السماءفيطارأجنحتهوافقوان،قويأركانهوافق

والاستكانة،والرقة،القلبحضور:فأركانه؛)2(أنجحأسبابهوافقوإن

.الصدق:وأجنحته،الاسبابمن)3(وقطعه،باللهالقلبوتعلق،والخشوع

لمج!ي!.هـحسم!ىلىا!رة:واسباول،الاسحار:ومواقيته

.يرد")4(لاعليالصلاتينبين"الدعاء:الحديثوفي-1366

جاءتفاذا؛السماءدونمحجوبدعاء"كل:اخرحديثوفي-1367

.(الدعاء")صعدعليالصلاة

اخره:فيفقال؛حنشعنهرواهالذيعباسابندعاءوفي-1368

اسألكإني!اللهم:)6(فيقوللمج!ي!النبيعلىبالصلاةيبدأثم،دعائيواستجب

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

وقال.وغيرهالشعبفيوالبيهقييعلىوأبو31()17الرزاقوعبد،31()56البزارأخرجه

الحافظوقال."ضعيفوهو،عبيدةبنموسىفيه":0/1155الزوائدمجمعفيالهيثمي

وانظر31()9صالبديعالفولفيالسخاويوتبعه"...غريب"حديث:الأذكارتخريجفي

.الماءبهيشربصغيرإناء:القدح:(الراكبكقدحتجعلونيالا41550/الأصولجامع

فراغهعندرحلهاخرفيقدحهيعلقالراكبلأن،الذكرفيتؤخرونيلاأي:النهايةفيقال

صبه.أي:)هراقه(.خلفهويجعلهتزحالهمن

.)نجح(النهايةانظر،طلبتهوأصاببحاجتهظفر:أنجح

.المطبوعفيتردلم"من":كلمة

32(.1):صالبديعالقولفيالسخاويقالهإسناد/بلا"المصطفى"شرففيهو

الخطاببنعمرحديثمن)2121(برقمالأصولجامعفيالأثيرابن-بنحوه-أورده

وانظر.(0136)برقمعمرعلىموقوفأتقدموقد."رزينذكرهاالروايةهذه":وقالمرفوعا

.32(0):صالبديعالقول

."فتقول....تبدأ"ثم:المطبوعفي

553



منأحدعلىصفيتماأفضلورسولكونبيكعبدكمحمدعلىتصليأن

.()1آمين(ب)912/أجمعينخلقك

)2(حديثهأو،اسمهوسماع،ذكرهعند:عليهالصلاةمواطنومن

.الأذانعند

،أو

يصلفلمعندهدبهرترجلأنف"رغم:السلامعليهقالوقد-9136

علي)1(.

الذبح.عندوسلمعليهاللهصلىالنبيذكر)4(حبيبابنوكره

علىإلاعليهيصلىلا:وقال؛التعجبعندعليهالصلاةسحنونوكره

.الثوابوطلب،الاحتسابطريق

الذبيحة،:اللهإلافيهمايذكرلاموطنان:اعقاسمابنعن،()أصبغقال

الله:ذكربعدقالولو.اللهرسولمحمد؛اللهذكربعدفيهماتقلفلا؛والعطاس

الله.معلهتسميةيكنلممحمدعلىاللهصلى

)1(

)2(

)ط!(

)4(

)5(

.النمجريرواه:وقال338(-)337صالبديعالقولفيالسخاويذكرهبطولهالدعاء

".كتابتهأو":المطبوعفي

"هذا:الترمذيقال.هريرةأبيحديثمن954(/1)والحاكم،)3545(الترمذيأخرجه

)رغم(.(02)28الظمانمواردوانظر.(1)422برقممطولاوسيأتي."غريبحسنحديث

الاعرابي:ابنوقال.وهواناذلا،الترابوهو،بالرغاملصقأي:المعجمةالغينبكسر

.(805)2/والترهيبالترغيبذك/:ومعناه،الغينبفتحهو

بعدمالكالإمامحياةفيولد.المالكيالقرطبيحبيببنالملكعبد:الأندلسعالمهو

النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظرهـ.)923(أو)238(سنةوماتهـ.)017(

.-701ا1220/

سنةوماتهـ.(15)0بعدولد.وعالمهاالمصريةالديارمفتي.المالكيالفرجبنأصبغهو

.-0/1656658النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظرهـ.)225(
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فيه!صالنبيعلىالصلاةتجعلأنينبغي[و]لا:قال)1(؛أشهبوقاله

استنانا!2(.

الافربم!ي!:النبيعن،أوسبناوسعن،النسائيوروى-0137

.)3(الجمعةيومعليهالصلاةمنبالإكثار

المسجد:دخولوالسلامالصلاةمواطنومن

يصليانالمسجددخللمنوينبغي:شعبانبناسحاقأبوقال-1371

اله،وعلى،عليهويترحم،الهوعلى،وسلمعليهاللهصلىالنبيعلى

ذنوبي،لياغفر!"اللهم:ويقولتسليما؛ويسلم،آلهوعلىعليهويبارك

."رحمتكأبوابليوافتح

."فضلك")4(""رحمتكموضعوجعل،ذلكمثلفعلخرجواذا

بيوتاد!توفإذا!و[تعالى]:قولهفي-(دينار)بنعمرووقال-1372

السلام:فقلأحدالبيتفييكنلمان:قال-6]1:[النور(أنفسكئمعكفسلموا

)1(

)2(

)ص!(

)4(

)5(

لقب:واشهب،مسكيناسمه:يقال.الفقيهالمصريالعلامة،العزيزعبدبنأشهبهو

-9005/النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظرهـ.2(0)4سنةهـومات(14)0سنةولد.له

305.

معأىهلا:قالحيثللشافعيخلافاوذلك.ينقللمفيماتشريعلأنهوطريقةسنةأي

ذلك.أحببل،وسلمعليهتعالىاللهصلى:يقولانالذبيحةعلىالتسمية

ابنوصححه،(1)850ماجهوابن،(01)47داودوابو،29-319/النسائيأخرجه

بتحقيقي،()1212رقمالصالحينرياضفيوالنووي،والدارقطني،()1733خزيمة

وسيأتي.(055)الظمانمواردفيتخريجهواستوفينا.الذهبيووافقه،1278/والحاكم

.(41)43برقم

.(4831،)1377برقمفاطمةحديثمنمرفوعاالذكرهذاسيأتي

ديناربنعمرووهو.المطبوعمنوالمثبت.تحريفوهو،دينار"بن"عمر:الأصلفي

هـ()126سنةوماتهـ،)46(أو)45(سنةولد.زمانهفيالحرمشيخ،الاثرمالمكي

.03-50703/النبلاءاعلامسيرفيترجمتهانظر
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السلام،الصالحيناللهعبادوعلىعليناالسلام،وبركاتهاللهورحمةالنبيعلى

وبركاته.اللهورحمةالبيتأهلعلى

المساجد.-ههنا-بالبيوتالمراد:عباسابنقال-1373

لحىالسلام:فقلأحاالمسجدفييكنلمإذا)1(:النخعيوقال-1374

اللهعبادوعلىعليناالسلام:فقلأحاالبيتفييكنلموإذا!و؛اللهرسول

الصالحين.

أيهاعليكالسلام:أقولالمسجددخلتإذا)2(:علقمةوعن-1375

محمد.علىوملائكتهاللهصلى،وبركاتهاللهورحمة!النبي

.الصلاةيذكرولم،خرحوإذا،دخلإذا:كعبعنونحوه-1376

اللهرسولبنتفاطمةبحديث-ذكرهلما-شعبانابنواحتج-1377

.المسجد)3(دخلإذايفعلهكان!والنبيئأن-والسلامالصلاةعليهما-

والرحمة.السلاموذكر.حزم)4(بنعمروبنبكرأبيعنومثله-1378

ألفاظه.فيوالاختلاف،القسماخرالحديثهذاذكرناوقد

الجنائز.علىالصلاة(عند)أيضاعليهالصلاةمواطنومن-9137

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

هـوعاش)69(سنةمات.النخعييزيدبنإبراهيم،العراقفقيه،الحافظ،الإمامهو

.952-4052/النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر.سنة)58(أو()94

وحافظا،مجتهداإماماكان،ومقرئهاوعالمهاالكوفةفقيه.النخعيقيسبنعلقمةهو

وقيلهـ.6(0)بعدمات.المخضرمينفيوعداده،المحمديةالرسالةأيامفيولد.مجودا

.61-453/النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظرهـ.07()بعد

وابن،282()6/وأحمد،)771(ماجهوابن،)314(الترمذيأخرجهفاطمةحديث

"...بمتصلإسنادهوليسحسنحديثفاطمة"حديث:الترمذيوقال)87(.السني

.(1،4861،4871،4881)483برقم-بروايات-وسيأتي

أحد،المدينةقاضيثم،المدينةأمير.الأنصاريحزمبنعمروبنمحمدبنبكرأبوهو

وقيلهـ.(012)سنةمات.محمدأبايكنىإنه:وقيل،واحدوكنيتهاسمه.الأثباتالأئمة

.313314-5/النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر.ذلكغير

.المطبوعفيفيتردلم،"عند"كلمة
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.)2(السنةمنأنهاأمامة)1(أبيعنوذكر

علىالصلاة:تنكرهاولم،الامةعملعليهامضىالتيالصلاةمواطنومن

الصدرفيهذايكنولم؛البسملةبعديكتبوما،الرسائلفيآلهوعلؤالنبي

أقطارفيالناسعملبهفمضى،هاشمبنيولايةعندوأحدث؛الأؤل

.الارض

الكتب.ايضابهيختممنومنهم

الملائكةتزللمكتابفيعليصلئ"من:السلامعليهوقال-0138

.")3(الكتابذلكفياسميداممالهتستغفر

.الصلاةتشفدع!ي!النبيعلىالسلاممواطنومن

الله،رحمهالخطيبالمقرىءإبراهيمبنخلف:القاسمأبو-حدثنا1381

أحدثنا]،الهيثمأبوحدثنا:قالت؛)4(أحمدبنتكريمةحدثتني:قالوغيره

حدثنا،نعيمأبوحدثنا،إسماعيلمحمدبنحدثنا،يوسفمحمدبن

:قال؛!صالنبيعن،مسعودبناللهعبدعن،سلمةبنشقيقعن،الاعمش

)1(

)2(

)3(

)4(-

سنةمات.رؤيةله،الصحابةفيمعدود،بكنيتهمعروف،حنيفبنسهلبنأسعدهو

لم.التاليالتعليقوانظر()التقريبسنة)29(هـوله(001)

أمامةأبيحديثمنوغيره،4(0)4/والبيهقي،)581(برقممسندهفيالثافعيأخرجه

حديثمن475/النسائي-مختصرا-وأخرجه.ك!ؤاللهرسولأصحابمنرجالأخبي

وغيرهما.حجروابنالنوويوصححه...الجنازةعلىالصلاةفيالسنة:قالأمامةأبي

.6912/الأصولجامعوانظر

المجمعفيالهيثميقال.هريرةابيحديثمن،وغيره،الأوسطفيالطبرانيرواه

فينسبتهالسيوطيوزاد."وغيره،الأزديكذبه،الدارسيعبيدبنبشر"وفيه:1/137

فيالجوزيابنوذكره".ضعيفبسندالثوابفيالشيخأبيإلن)0801(المناهل

ونقل،بصحيحالحديثهذا"وليس:3516/التفسيرفيكثيرابنلوقا.الموضوعات

.354()صالبديعالقولوانظر.(41)12برقموسيأتي.موضوعأ"أحسبه:الذهبيقول

جدها،الىنسبتالمطبوعفيلكنه،صوابوكلاهما،محمد"بنت"كريمة:المطبوعفي

235(.-233)18/النبلاءاعلامسيرفيترجمتهاانظر
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عليك،السلام،والطيبات()1والصلواتللهالتحيات:فليقلأحدكمصفئ"اذا

فانكم؛الصالحيناللهعبادوعلئعليناالسلام.وبركاتهاللهورحمة!النبيأيها

.")2(والأرضالسماءفيصالحعبدكلأصابتقلتموهااذا

التشهد.اولوسنته؛عليهالتسليممواطنأحدهذا

منفرغإذاذلكيقولكانأنه:عمرابنعن،مالكروىوقد-1382

.يسفم)3(أنوارادتشهده

.السلامقبلذلكبمثليسفمأن")4("المبسوطفيمالكواستحب

أنهماعمروابنعائشةعنجاءماأراد:مسلمةبنمحمدقال-1383

وبركاته.اللهورحمة!النبيئائهاعليكالسلام:سلامهماعنديقولان(كانا)

.)6(عليكمالسلام.الصالحيناللهعبادوعلىعليناالسلام

صالحعبدكلسلامهحينالإنسان)013/ب(ينويأنالعلمأهلواستحب

والجن.ادموبنيالملائكةمنوالأرضالسماءفي

:يقولأنإمامهسلمإذاللمأموموأحمث"المجموعة")7(:فيمالكقال

الصالحين.اللهعبادوعلىعليناالسلام،وبركاتهاللهورحمةالنبيعلىالسلام

عليكم.السلام

)2(

)ص!(

)4(

)6(

)7(

."الصلاة":المطبوعفي

برقممسلمأيضاوأخرجه)831(.البخاريإسماعيلبنمحمدطريقمنالمصنفأسنده

.)204(

مثله.المرفوعحكملهموقوفوهو.صحيحوإسناده.119/الموطأفيمالكاخرجه

.بالرأييقاللا

إسماعيل.للقاضي،مالكالإمامفقهفيكتاب

.المطبوعمنوالمثبت،""كان:الأصلفي

وإسناده،119/الموطأفيمالكأيضأأخرجهعائشةوحديث،السابقهوعمرابنحديث

.المرفوعحكمله،موقوفوهو،صحيح

."المدؤنةبهاأراد:قيل":3468/الخفاجيقال
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فصل

والتسليمعليهالصلاةكيفيةفي

حدثنا،عليهبقراءتيالفقيهجعفربنابراهيم:إسحاقأبوحدثنا-1384

وافد)1(بنبكرأبوحدثنا،عتاببناللهعبدأبوحدثنا،الاصبغأبوالقاضي

حدثنا،يحيىحدثنا،اللهعبيدحدثنا،عيسىأبوحدثنا:أقالوا]،وغيره

بنعمروعن،أبيهعن،حزمبنعمروبنبكرأبيبناللهعبدعن،مالك

الله!رسوليا:قالواأنهمالساعديحميدابوأخبرني:قالأنهالزرقيسليم

وذريته،وأزواجهمحمدعلئصل!اللهم:"قولوا:قال؟عليكنصليكيف

باركتكماوذريتهوأزواجهمحمدعلئوبارك،ابراهيمالعلئصليتكما

.مجيد")2(حميدانك،ابراهيمالعلئ

اللهم:"قولوا:قال؛الانصاريمسعودابيعن،مالكروايةوفي-1385

محمدعلىوبارك،ابراهيمالعلىصليتكما،الهوعلىمحمدعلىصل

مجيد.حميدانك،العالمينفيابراهيمالعلىباركتكمااله)3(وعلى

.")4(علمتمقدكماوالسلام

محمد،والمحمدعلىصل!"اللهم:عجرةبنكعبروايةوفي-1386

علىباركتكمامحمدوالمحمدعلىوبارك،ابراهيمعلىصليتكما

.(أمجيد]")حميدانك،ابراهيم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

المنتبهصتبصيرمنوالتصويب.تصحيفوهو،بالقاف"واقد":والمطبوعالأصلفي

.(017)رقمالحديثعندبهالتعريفوتقدم(،1)466

البخاريأخرجهمالكطريقومن.1/165الموطأفيمالكطريقمنالمصنفأسنده

.(1)454برقممنهطرفوسيأتي.(4)70ومسلم،)9336(

.المطبوعفييردلم"أله"وعلى:قوله

،)504(برقممسلماخرجهمالكطريقومن.166-1/165الموطأفيمالكأخرجه

.()1387برقم(البدريعمروبن)عقبةالأنصاريمسعودابيلحديثأخرىروايةوستاتي

.(04)6ومسلم،)6357(البخاريأخرجه
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النبيئمحمدعلئصل!"اللهثم:حديثهفيعمروبنعقبةوعن-1387

.محمد")1(الوعلئ،الأميئ

عبدكمحمدعلئصل!"اللهئم:الخدريسعيدأبيروايةوفي-1388

)2(.

.معناهودكر"...ورسولك

علي:وأبو،عليهسماعاالتميمياللهعبدأبوالقاضيحدثنا)3(-9138

سعدونبناللهعبدأبوحدثناقالا:؛عليهبقراءتيالنحويطريفبنالحسن

بنبكرأبيعن،الحاكماللهعبدابوحدثنا،المطوعيبكرأبوحدثنا،الفقيه

عن،الحسنبنحزبعن،العجليأحمدبنعليعن،الحافظدارمأبي

الحسينبنعليبنزيدعن)131/أ(خالدبنعمروعن،المساوربنيحيى

عدهن:قال؛طالبأبيبنعليأبيهعن]،الحسينأبيهعن،عليأبيه[عن

نزلتهكذا:وقال،جبريليديفي"عدهن:وقال،ع!ي!اللهرسولطيديفي

صليتكما،محمدآلوعلئ،محمدعلئصل!اللهم؛العرةربعندمن

علئبارك!اللهم،مجيدحميدانك،إبراهيمآلوعلئ،ابراهيمعلئ

إنك،ابراهيمالوعلئ،ابراهيمعلئباركتكما،محمدآلوعلئ،محمد

ترحمتكما،محمدآلوعلئ،محمدعلئوترحماللهممجيد)4(0حميد

مجيد.حميدانكابراهيمآلوعلئإبراهيمعلئ

ابراهيم،علئتحننتكما،محمدالوعلئ،محمدعلئوتحثن!اللهم

اكطوعلى،محمدعلئوسلم!اللهم،مجيدحميدإنك،إبراهيمالوعلئ

.(مجيد")حميدإنك،إبراهيمآلوعلى،ابراهيمعلىسلمتكما،محمد

)1(

)2(

)3(

)4(

برقمتقدموقد،4()50برقممسلمصحيحفيالحديثوأصل،)819(داودأبوأخرجه

.الأنصاريمسعودأبو،البدريهو:عمرو(بن)عقبة.()1385

.)6358(البخاريأخرجه

.المطبوعمنوالمثبت،"قال":الأصلفي

.المطبوعفييردلم4مجيد"حميد....بارك"اللهمقوله

وهو.33(-ص)32الحديثعلوممعرفةفيالحاكماللهعبدأبيطريقمنالمصنفأسنده

=،المعرفةفينعيموأبو،الشعبفيالبجهقيأيضأوأخرجه.اليدفيبالعدمسلسلحديث
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بالمكياليكتالأنسره"من:مج!ي!النبيعن،هريرةأبيوعن-0913

النبي،،محمدعلىصل!اللهئم:فليقلالبيتأهلعليناصلئاذاالأوفى

ابراهيم،علئصليتكما،بيتهوأهل،وذريته،المومنينأمهاتوأزواجه

.(مجيد")1حميدانك

كيف:ك!ي!النبيسألت:الانصاريخارجةبنزيدروايةوفي-1913

عليك؟نصلي

علئبارك!اللهم:قولواثم،الدعاءفيواجتهدواعليئ)2("صلوا:فقال

.مجيد")3(حميدانكابراهيمعلئباركتكما،محمدالوعلئ،محمد

الصلاةيعلمنا-عنهاللهرضي-عليكان:الكنديسلامةوعن-2913

،المسموكاتءوبارى،المدحواتداحي!اللهم:فيقول!النبيعلى

عبدك،محمدعلىتحننكورأفة،بركاتكونوامي،صلواتكشرائفاجعل

بالحق،الحقوالمعلن،سبقلماوالخاتم،أغلقلماالفاتح،ورسولك

مستوفزا،لطاعتكبأمركفاضطلع،حملكما،الأباطيللجيشاتوالدامغ

حتى،أمركنفاذعلىماضيا،لعهدكحافظا،لوحيكواعيا،مرضاتكفي

بعدالقلوبهديتبه)131/ب(.أسبابهبأهلهتصلاللهالاء،لقابسقبساأورى

،الاحكامونائرات،الاعلامموضحاتوأبهج،والإثمالفتنخوضات

وشهيهك،المخزونعلمكوخازن،المأمونأمينكفهو؛الإسلامومنيرات

)2(

)3(

الأحاديثفيالعجالةفيالفادانيالفيضوأبو،بشكوالوابن،مسندهفيوالديلمي

وبعضهم،ضعفاءثلاثةسندهوفي.المسلسلاتأهلمنوغيرهم)19(برقمالمسلسلة

الحافظوقال."موضوعأنه"اعتقادي:أماليهفيحجرابنوقال.والكذبالوضعإلىنسب

."ضعيفإنهفيهيقالماغاية":السيوطيوقال.جدا""ضعيف:العراقي

التقريب:فيالحافظقال.الكلابييساربنحبانسندهوفي،)829(داودأبوأخرجه

)67(.صالبديعالقولوانظر"اختلط"صدوق

.المطبوعفييردلم،"عليئ":قوله

الصغيرالجامعفيالسيوطيلصحتهورمز،وغيره1/991وأحمد،394/النسائيأخرجه

330(5).
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فيلهافسح!اللهم؛رحمةبالحقورسولك،نعمةوبعيثك،الدينيوم

من،مكدراتغيرلهمهثئات،فضلكمنالخيرمضاعفاتواجزه،عدنك

.المعلولعطائكوجزيل،المحلولثوابكفوز

،نورهلهوأتم،ونزلهلديكمثواهوأكرم،بناهالناسبناءعلىأعل!اللهم

،عدلمنطقذا،المقالةومزضي،الشهادةمقبوللهابتعاثكمنواجزه

.)1(عظيموبزهان،فصلوخطة

يصحفونومليه!ـهاللهإن):وويخرالنبيعلىالصلاةفيأيضاوعنه-3913

)1(
فيالهيثميوذكره.وغيرهوالطبراني،والطبري،منصوربنوسعيد،شيبةابيابنأخرجه

روايتهالكنديوسلامة،الاوسطفيالطبراني"رواه:وقال164-01/163الزوائدمجمع

الأحزابسورةتفسيرفيكثيرابنوقال".الصحيحرجالرجالهوبقية،مرسلةعليعن

ليس،هذاالكنديسلامة:المريالحجاجأبوشيخناقال.نظرإسناده"في:3/905

)96(صالبديعالقولفيالسخاويإسنادهوضغفقال"كذا،عليأيدركولم،بمعروف

الذحو:""المدحيات:ورويالمدحؤات()داحي.1/1581الفتحفيالحافظعنهوسكت

السماواتخالقأيالمسموكات(:)بارىء.النهاية/الأرضون:والمدحؤات،البسط

)دامغ.زيادات:)نوامي(.المقدارالرفيعة،العاليةوهي،شريفةجمع:()شرائف.السبع

إذاجاشمنالمرةوهي،جيشيماجمعو)الجيشات(:مهلكها.أيالاباطيل(:جيشات

(:لوحيك)واعيا.طاعتكفيمستعجلامسرعاأي:)مستوفزا،.نهض:()اضطلع.ارتفع

لطالبالحقمننوراأظهرأيلقابسيى(:قبساأورى)حتى.وحفظهفهمه:الحديثوعى

قررها،التيوذرائعه،قدرهاالتيوسائلهأي:(أسبابهبأهله)تصل.نعمه:(الله)الاء.هدى

لمبتغي:أي،بالإضافة"اللهالاء"لقابس:الذلجيئأصلوفي.حررهاالمحفوظاللوحوفي

كرمه.ومواكب،نعمهسوابغ

جمع)موضحات(:.وبينأوضحأي"أنهج"::المطبوعوفي.وأشرقأنار)أبهج(:

العلامةوهو،عليمجمع:()الأعلام.والبيانالكشفوهوالإيضاحمنفاعلاسم.موضحة

واضحة.ظاهرة:نائرةجمع:)نائرات(.بهيهتدىالطرقفيمنصوبوشيء-الجبل-و

مبعوثكأي)بعيثك(:.شاهدأي:فاعلبمعنىفعيل)شهيدك(:.مظهرات)منيرات(:

دارومعناها.جنتك)عدنك(:مفعولبمعنىفعيل،أرسلتهأي،الخلقإلىبعثتهالذي

فيالكائنأي.نزلإذا،المكانحلمن.مفعولاسم)المحلول(:والخلود.الإقامة

الحقبينفاصلأمرأي:فصل()خطة.عطاءبعدعطاءأي:المضاعف:()المعلول.الجنة

.(1)45صالبديعالقولفيالأثرهذاشرحوانظر.والباطل
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.]65:لاحزاباأتممتليما(وسلمواعلتهصفواءامنوالذفيأيأيهاالنبئعلى

والملائكة،الرحيمالبراللهصلوات،وسعديكاربي]!اللهئملبيك

منلكسبحوما،والصالحينوالشهداء،والصديقينوالنبيين،المقربين

وسيد،النبيينخاتم،اللهعبدبنمحمدعلى!العالمينربياشيء

الداعي،البشيرالشاهد؛العالمينربورسول،المتقينوإمام،المرسلين

.)1(السلاموعليه؛المنيروالسراج،باذنكإليك

وبركاتكصلواتكاجعل!اللهممسعود:بناللهعبدوعن-4913

عبدكمحمد،النبيينوخاتم،المتقينوامام،المرسلينسيدعلىورحمتك

الرحمة.ورسول،الخيرإمام؛ورسولك

.والاخرونالاولونفيهيغبطهمحمودامقاماابعثه!اللهم

إبراهيم،علىصليتكما،محمدالوعلى،محمدعلىصل!اللهم

محمد،الوعلى،محمدعلىوباركمجيد؛حميدانك)2(،إبراهيموال

.مجيد)3(حميدإنك،إبراهيمالوعلى،إبراهيمعلىباركتكما

منالأوفىبالكأسيشربأنأرادمن:يقولالبصريالحسنوكان-5913

وأصحابه،،آلهوعلى،محمدعلىصل!اللهم:فليقلالمصطفىحوض

)4(وأشياعهوأنصاره،وأصهاره،بيتهوأهل،وذريته،وأزواجه،وأولاده

()إالراحمينأرحميا.أجمعينمعهم،وعلينا؛وأمتهومحبيهأ()132/

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

في-عليحديثمن-ايحديثهمن"رويناه)07(:صالبديعالقولفيالسخاويقال

."أصلهعلىاقفلملكن،الشفا

.المطبوعفييردلم،"إبراهيم"وال:قوله

مسعود.بناللهعبدعلىموقوفوهو،31()90الرزاقوعبد،)609(ماجهابنأخرجه

وحسن،"..0عمرهبآخراختلطالمسعوديأنإلا،ثقاترجاله":البوصيريزوائدوفي

)75(،صالبديعالقولفيوالسخاوي505()2/والترهيبالترغيبفيالمنذريإسناده

.()8913برقموسيأتي،صحيحإنه:مغلطايوقال

.والانصارالاتباع:الاشياع

.للنميري71():صالبديعالقولفيالسخاويعزاه
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شفاعةتقبل!اللهئم:يقولكانأنه.عباسابنعن،طاووسوعن-6913

كما،والاولىالاخرةفيسؤلهواته،العليادرجتهوارفع،الكبرىمحمد

.()1وموسىإبراهيمآتيت

أعط!اللهم:دعائهفييقولكانأنهالورد)2(بنوهيبوعن-7913

منأحدلهسألكماأفضلمحمداوأعط،لنفسهسألكماأفضلمحمدا

القيامة.يومإلىلهمسؤولأنتماأفضلمحمداوأعط،خلقك

علىصليتمإذا:يقولكانأنهعنه]الله[رضيمسعودابنوعن-8913

يعرضذلكلعل،تدرونلافانكم؛عليهالصلاةفأحسنوا-السلام-عليهالنبي

سيدعلىوبركاتكورحمتكصلواتكاجعل!اللهم:وقولوا؟عليه

إمام،ورسولكعبدكمحمد،النبيينوخاتم،المتقينوإمام،المرسلين

الرحمة.ورسول،الخيروقائد،الخير

صل!اللهم؛والآخرونالأولونفيهيغبطه،محمودامقاماابعثه!اللهم

لآوعلن،إبراهيمعلىصليتكما،محمدالوعلى،محمدعلى

مجيد.حمياإنك،)3(إبراهيم

إبراهيم،علىباركتكما،محمدآلوعلىمحمدعلىبارك!اللهم

.مجيد)4(حميدإنك)3(إبراهيمآلوعلن

وغيرهم،،البيتاهلعلىالثناءوتكثير،الصلاةتطويلفييؤثروما

كثير.

)1(

)2(

)3(

)4(

بر!جم!يه!النبيعلىالصلاةفضلفيالقاضيوإسماعيل،)4031(الرزاقعبدأخرجه

هذاعلىوتابعه،"صحيحقويجيد"إسناده:3/513التفسيرفيكثيرابنقال)52(.

.71():صالبديعالقولفيالسخاويالقول

اسمهكان.أدهمبنإبراهيمأقرانمنكان.مكةأهلمن،الحكماءمن،عابد،ثقة

.والأعلامالتهذيبانظرهـ.()153سنةبمكةتوفي.وهيب:فقيل،فصغرالوهابعبد

.المطبوعفييردلم،"إبراهيمال"وعلى:قوله

.()4913برقمتقدم

564



التشهدفياللهعلمهمماهو")1(علمتمقدكما"والسلام:وقوله-9913

وعلئعليناالسلام،وبركاتهاللهورحمة!النبيئأيهاعليك"السلام:قولهمن

."الصالحيناللهعباد

-!-اللهنبيعلىالسلام-:عنهالله-رضيعليتشهدوفي-0014

بنمحمدعلىالسلام،اللهرسول!علىالسلام،ورسلهاللهأنبياءعلىالسلام

ومنمنهمغابمن،والمؤمناتالمؤمنينوعلى،عليناالسلام،اللهعبد

شهد.

ليواغفر،بيتهلاهلواغفز،شفاعتهوتقبل،لمحمداغفر!اللهم

وارحمهما.،ولداوما)3(ولوالدي

أيها،عليك)132/ب(السلام،الصالحيناللهعبادوعلىعليناالسلام

وبركاته.اللهورحمة!النبي

للنبي!الدعاء-:عنهالله-رضيعليعنالحديثهذافيجاء

.بالغفران

غيرهفييأتولى؛بالرحمةلهالدعاء:قبلايضاعليهالصلاةحديثوفي

المعروفة.المرفوعةالاحاديثمن

-!-للنبييدعىلاأنهإلىوغيره،البرعبدبنعمرأبوذهبوقد

لغيرهويدعى،بهتختصالتيوالبركةبالصلاةلهيدعىوإنما؛بالرحمة

.)3(والمغفرةبالرحمة

)1(

)2(

)3(

برقمتقدموقد.عمروبنعقتة:البدريمسعودابيحديثمن)504(مسلمأخرجه

.)1385(

التعليمطريقعلىعنهاللهرضيعلي"قاله)201(::صالبديعالقولفيالسخاويقال

.المزقي"أفاده،كافراأبيهموتالحديثفيصحقدإذ،بهلوالديهدعاأنهلاللمتشهد،

سورةتفسيرفيكثيرابنذلكعلىنص.الجمهورقولهوع!النبيعلىالترحمجواز

الأذكارفيقالفقد.لهاأصللابدعةذلكاستحبابالنوويعذوقد.3/905الاحزاب

من=المالكيزيدأبيوابن،أصحابنابعضقالهماوافا":بتحقيقي)036(الحديثعقب
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اللهم!:!يالهالنبيعلىالصلاةفيزيدأبيبنمحمدأبوذكلروقد-1014

إبراهيم.آل!وعلى،إبراهيمعلىترخمتكما،محمدوال!،محمداارحم

عليك"السلام:السلامفيقولهوحخته.صحيححديثفيهذايأتولم

."وبركاتهاللهورحمة!النبيئأيها

فصل

!سي!النبيعلئالضلاة!لةفي

لهوالدعاءعليهوالتسليم

حدثنا،كتابهمنالصالحالشيخمحمد)1(بنأحمدأخبرنا-2014

حدثنا،النسائيحدثنا،معاويةبنبكرأبوحدثنا،مغيثبنيونسالقاضي

بنكعباخبرني:قال!؟شريحبنحيوةعن،اللهعبدحدثنا،نصربنسويد

بناللهعبدسمعأنه،نافعمولىجبير:بنالرحمنعبدسمعأنهعلقمة

وو.-)2(ه

مثلفقولواالمؤذنسمعتم"اذا:يقولط!اللهرسولسمع!:يمول!عمرو

بهاعليهاللهصلئ[واحدة]مرةعليصلئمنفانه؛عليوصلوا،يقولما

منلعبدالاتنبغيلاالجنةفيمنزلةفانها،الوسيلةلياللهسلواثم؛عشرا

عليهحئتالوسيلةلياللهسألفمن؛هواناأكونانوأرجو،اللهعباد

.")3(الشفاعة

)1(

)2(

)3(

وقد.لهاأصللابدعةفهذامحمد"والمحمدا"وارحم:وهيذلكعلئزيادةاستحباب

وتخطئة،ذلكانكارفي"الترمذي"شرح:كتابهفيالمالكيالعربيبنبكرأبوالإمامبالغ

!ي!،عليهالصلاةكيفيةعلصا!ي!النبيلأنةقال.فاعلهوتجهيل،ذلكفيزيدأبيابن

."التوفيقوبالله،عليهواستدراك،لقولهاستقصارذلكعلئفالزيادة

.المطبوعمنوالمثبت،""بن:زيادةالأصلفي

.الصوابوهو،المطبوعمنوالمثبت،عمر"بناللهعبد":الأصلفي

برقمتقدموقد)384(.مسلمأيضاوأخرجه25(.)2/النسائيطريقمنالمصنفأسنده

.)695(
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،صلاةعليصفئ"من:قالع!ي!النبيأنمالكبنأنسوعن-3014

عشرلهورفع،خطيئاتعشرعنهوحط،صلواتعشرعليهاللهصلئ

.")1(درجات

")2(حسناتعشرله"وكتب:روايةوفي-4041

صلئمن:فقال،نادانيجبريل"ان:السلامعليهعنه،أنسوعن-5041

.")3(درجاتعشرورفعه،عشراعليهاللهصلئصلاةعليك

0)4(60
"لقيت:السلامعليهعنه،عو!بنالرحمنعبدروايةو!ي-04

سلمتعليكسلممن:يقولأتعالئ]اللهأنأبشركانيألي]:فقالجبريل

.(")عليهصليتعليكصلئومن،جمليه

.)6(هريرةأبيروايةمنونحوه-7041

)7(الحدثانبنأوسبنومالك-8014

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

والحاكم،موارد)0923(حبانابنوصححه،وغيره)3/05(النسائيأخرجه

.المواردفيتخريجهوتمام."ثقاترواته":حجرابنوقال.الذهبيووافقه،(1/055)

:(0/1016)الزوائدمجمعفيالهيثميقال.هريرةأبيحديثمن262()2/أحمدأخرجه

الترمذيسننوانظر"مأمونثقةوهو،إبراهيمبنربعيغير،الصحيحرجال"ورجاله

.162-01/161الزوائدومجمع،(484)

،وردانبنسلمةفيه":0/1161المجمعفيالهيثميوقال،وغيره)9315(البزارأخرجه

.(1)58:صللسخاويالبديعالقولوانظر."ضعيفوهو

.""ومن:المطبوعفي

،)7(برقم!ك!ي!النبيعلىالصلاةفضلفيالقاضيوإسماعيل،191()1/أحمدأخرجه

287(:)2/الزوائدمجمعفيالهيثميوقال.الذهبيووافقه،055()1/الحاكموصححه

."ثقاترجاله"

.(4)80برقممسلمأخرجه

فيقال.وردانبنسلمةإسنادهوفي،)642(برقمالمفردالأدبفيالبخاريأخرجه

تقويه.شواهدللحديثلكن."ضعيف":التقريب
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)2(.طلحةأبيبن)1(الله-وعبيد9014

:قال"من)3(:يقولط!جصالنبيسمعت:الحباببنزيدوعن-0141

لهوجبت،القيامةيومعندكالمقزبالمنزلوأنزله،محمدعلئصل!اللهم

")4(.شفاعتي

عليأكثرهمالقيامةيومبيالناس"أولئمسعود:ابنوعن-1411

صلا"")5(.

كتابفيعليصلئ"من:السلامعليهعنهأ()133/هريرةأبيوعن-4121

.")6(الكتابذلكفياسميبقيمالهتستغفرالملائكةتزللم

عليصلى"من:يقولع!ي!النبيسمعت:ربيعةبنعامروعن-1413

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

وهو،مكبرا"الله"عبد:نسخةوفىمصغرا."الله"عبجد:والمطبوعالأصلفيهكذا

:وأبوه.مالكبنأن!والدةسليمام:امه.الأنصاريطلحةأبيبناللهعبدوهو.الصواب

هـ.)84(سنةبالمدينةمات:حجرابنقال.سهلبنزيد.الأنصاريطلحةأبو

عن،الأنصاريطلحةأبيبناللهعبدحديثمنوغيره05(،44)3/النسائيأخرجه

والحاكم،)8301(المناهلفيوالسيوطي،موارد)1923(حبانابنوصححه،أبيه

.(141)5برقموسيأتي.المواردفيتخريجهوتمام،الذهبيووافقه،2042-142/

صوابه:.خطأوهو،لمج!"النبيسمعتالحباببنزيد"وعن:والمطبوعالأصلفيهكذا

منيتبينكماالحديثهذاصحابيلأنه.ك!"النبيئسمعتالأنصاريثابتبنرويفع"وعن

الطبقةمنوهو،الحديثهذافيالسندرجالأحدفهوالحباببنزيدأما.التخريجمصادر

البديعصالقولفيالسخاويالخطأهذهعلىنبهوقدهـ.)302(سنةمات،التاسعة

.)66(

ثابتبنرويفعحديثمنوغيرهوالأوسطالكبيرفيوالطبراني،)3157(البزاررواه

وقال."حسنأسانيدهم"وبعض:2405/والترهيبالترغيبفيالمنذريقال.الأنصاري

وقال.4/801أحمدأيضاوأخرجه."حسنة"وأسانيدهم:0/1163المجمعفيالهيثمي

".بهبأسلاإسناد"وهذا:3513/التفسيرفيكثيرابنعنه

فيالسيوطيلصحتهورمز.موارد)9238(حبانابنوصححه،)484(الترمذيأخرجه

ذلكعلئوتبعه".غريبحسنحديث"هذا:الترمذيوقال)9224(.الصغيرالجامع

.المواردفيتخريجهتماموانظر.(791)3/السنةشرحفيالبغوي

.(0138)برقمتقدم
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فليكثر")1(.أوعبدذلكمنفلي!لل،عليصلئماالملائكةعليهصلتصلاة

قامالليلربعذهبإذاع!ماللهرسولكان:كعببنأبيوعن-1414

جاء،الرادفةتتبعها،الراجفةجاءت،اللهاذكروا!الناسأيها"يا:فقال

0"فيهبماالموت

لكأجعلفكم،عليكالصلاةأكثرإني!اللهرسوليا:كعببنأبيفقال

صلاتي؟من

خيرفهوزدتوان،شئت"ما:قالالزبع؟:قالشئت"."ما:قال

.خير"]فهوزدتوان،شئت"ما:قال؟الثلث:أقال.")2(لك

.")2(لكخيرفهوزدتوان،شئت"ما:قال؟النصف:قال

:قاللك)2(".خيرفهوزدتوان،"ماشئت:قالالثلئين؟:قال

.")3(ذنبكويغفرتكفئ"اذا:قاللك؟كلهاصلاتيأفأجعل!اللهرسوليا

وطلاقتهبشرهمنفرأيتع!يوالنبيعلىدخلت:طلحةأبيوعن-1415

انفا،جبريلخرجوقد؟!يمنعني"وما:فقال،فسألته)4(،قطأرهلمما

منأحاليسأنهابشركاليكبعثنياللهان:قال،وجلعزربيمنببسارةفأتاني

)1(

)2(

)3(

)4(

إسنادهوحسن،)3115(الرزاقوعبد،445()3/وأحمد،)709(ماجهابنأخرجه

"وهذا:2005/والترهيبالترغيبفيالمنذريوقال،)8101(المناهلفيالسيوطي

القولفيكماحجرابنالحافظأيضاوحسنه"أعلموالله،المتابعاتفيحسنالحديث

بنعاصملانضعيف"إسناده:الزجاجةمصباحفيالبوصيريوقال(.)916:صالبديع

."الحديثمنكر:وغيرهالبخاريفيهقالاللهعبيد

.المطبوعفيتردلم"،"لك:كلمة

وحسنه.الذهبيووافقه،421()2/الحاكموصححه.وغيره،)2457(الترمذيأخرجه

منأي:)قام(."صحيححسنحديث"هذا:الترمذيوقال،11168/الفتحفيالحافظ

التيالثانيةالنفخة)الرادفة(:.الخلائقلهايموتالتيالأولئالنفخة)الراجفة(:.نومه

همكأي:()تكفئ.النهاية/والاضطرابالحركة:الرجفوأصل.القيامةيوملهايحيون

التخريج.مصادرفيكما

.المطبوعفيتردلم،""قط:كلمة
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.عسرا")2(بهاوملائكته،عليهاللهصلئالامرة)1(عليكيصليأفتك

يسمعحينقال"من:لمج!ي!النبيقال:قال؛اللهعبدبنجابروعن-1416

الوسيلةمحمداآت،القائمةوالصلاة!التامةالدعوة5هذرفي!اللهثم:النداء

يومالشفاعةلهحلت،وعدتهالذيمحمودامقاماوابعثه،والفضيلة

")3(.القيامة

-أو)4(النداءيسمعحينقال"من:وقاصأبيبنسعدوعن-1417

عبد5محمداوأن،لهشريكلا5وحداللهالاالهلاأنأشهدوأنا-:المؤذن

.(")لهغفر،نبيا!ي!وبمحمد،ديناوبالإسلام،رباباللهرضيت،ورسوله

فكأنماعسراعليسلم"من:قاللمجيمالنبيئأنوهبابنوروى-1418

.")6(رقتةأعتق

صلاتهمبكثرةالاأعرفهمماأقوامعليئ"ليردن:الاثاربعضوفي-9411

عليئ")7(.

ومواطنها)133/ب(أهوالهامنالقيامةيومأنجاكم"ان:آخروفي-0421

.")8(صلاةعليئأكثركم

للذنوبامحق!النبيعلىالصلاة:عنهاللهرضيبكرأبيوعن-4211

.)9(الرقابعتقمنأفضلعليهوالسلام؛للنارالباردالماءمن

)2(

)ص!(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.المطبوعفيتردلم"،"مرة:كلمة

.(041)9برقمتخريجهتقدم

.(461)البخاريأخرجه

.المطبوعفييردلم،أو""النداء:قوله

.)386(مسلماخرجه

.(01)2:صالبديعالقولفيوهو.يخرجهولم،(1)850المناهلفيالسيوطيأورده

."سندهعلىأقف"لم:()182:صالبديعالقولفيالسخاويقال

.(1)870المناهلأن!/عنترغيبهفيالأصبهانيرواه

:صالبديعالقولفيالسخاويقال.وغيرهعساكروابنبشكوالوابنالنميريرواه

".ضعيف"سنده(:)177
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فصل

واثمهع!ي!النبيعلئيصللممنذمفي

بنالفضلابوحدثنا،اللهرحمهعليأبوالشهيدالقاضيحدثنا-1422

أخبرنا،يعلىابوأخبرناقالا)1(.؛الصيرفيالحسينوأبو،خيرون

بنأحمد)3(حدثنا،)2(عيسىأبوحدثنا،محبوببنمحمدحدثنا،السنجي

،إسحاقبنالرحمنعبدعن،إبراهيمبنربعيحدثنا،الذورقيابراهيم

!ي!:اللهرسولقال:قال؟هريرةأبيعن،سعيدأبيبنسعيدعن

رمضاندخلرجلأنفورغم،علييصلفلمعندهدبهرترجلأنف"رغم

يدخلاهفلمالكبرأبواهعندهأدركرجلأنفورغم،لهيغفرأنقبلانسلخثم

."الجنة

.أحدهما")4("أو:قالوأظنه:الرحمنعبدقال

ثم،""امين:فقالالمنبرصعدع!ي!النبيأن:اخرحديثوفي-1423

ذلك،عنجبلبنمعاذفسأله،""امين:فقالصعدثم""امين:فقال،صعد

فلميديهبينسميتمن!محمديا:فقالأتاني-السلامعليه-جبريل"ان:فقال

."امين:فقلت؛امين:قل؛اللهفأبعده،النارفدخلفماتعليكيصل

ذلك.مثلفماتمنهيقبلفلمرمضانأدركفيمنوقال

.()مثلهفماتيبرهمافلم-أحدهماأو-أبويهأدركومن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.المطبوعمنوالمثبت،قال"":الأصلفي

السنن.صاحبالترمذيهوعيسىوأبو.تحريفوهو،"عليأبو":الأصلفي

.)3545(الترمذيوسننالمطبوعمنوالمثبت.تحريفوهو،"محمد":الأصلفي

حسن"حديث:الترمذيقال)3545(.الترمذيعيسىأبيطريقمنالمصنفأسنده

.()9136الحديثعندشرحهاتقدم)رغم(.()9136برقمتقدموقد"...غريب

ص)383":الافهام""جلاءفيالقيمابنقال.الصحابةمنعددعنالحديثهذاروي

الظمان=مواردفيخرجناهوقد."الصحةيفيدالمسندةالطرقبتلكالحديثأنريب"ولا

571



أنه،السلامعليهعنه-عنهاللهرضي-طالبأبيبنعليوعن-1424

.(عليئ")1يصلفلمع!دهدبهرتالذي-البخيل-كل"البخيل:قال

"من:!ك!!حمهاللهرسولقال:قال؛أبيهعن،محمدبنجعفروعن-1425

")2(.الجنةطريقبهأخطىءعلييصلفلمعندهدبهرت

:قالأنه-والسلامالصلاةعليه-عنه،طالبأبيبنعليوعن-1426

.")3(علييصلفلمعندهدبهرتمن-البخيل-كلالبخيل"إن

جلسواقوأ"أئما-كل!هصاللهرسولقال:قال،هريرةأبىوعن-1427

عليهمكانت،!حاله،النبيعلئويصلوا،اللهيذكرواأنقبلتفرقواثممجلسا

.")4(لهمغفرشاءوان،عذبهمشاءإن،تر!اللهمن

)1(

)2(

)3(

)4(

شئت.إذافانظره،ةهريرأبيحديثمن2(0)28

،حبانوابنوالنسائيالترمذي"أخرجه:وقال168-11/167الفتحفيالحافظذكره

حديثمن،فيهالاختلافوبيانطرقهتخريجفيوأطنب،القاضيوإسماعيلوالحاكم

بنالحسينحديث:قلت."الحسندرجةعنيقصرولا.الحسينابنهحديثومن،علي

شئت.إذافانظره)2388(الظمآنمواردفيخرجناهعلي

"قال6/912:القديرفيضفيالمناويوقالمرسلأ.الشعبفيالبيهقيأخرجه

عن)809(ماجهابنإلئ11/168الفتحفيالحافظونسبه."معلول"حديث:القسطلاني

جابر،حديثمنحاتمأبيوابن،هريرةأبيحديثمنالشعبفيوالبيهقي،عباسابن

القولوانظر.بعضا"بعضهايشدالطرق"وهذه:وقال،عليبنحسينحديثمنوالطبراني

.()1428برقمالآتيوالحديث(1164/)0الزوائدومجمع215(،-)213:صالبديع

النار.دخلأي:(الجنةطريقبه)اخطىء

.(1)424برقمتقدم

،055()1/الحاكموصححه،وغيره،446()2/وأحمد،)0338(الترمذيأخرجه

"حسن:الترمذيوقال،)8292(الجامعفيالسيوطيلصحتهورمز.الذهبيووافقه

الترة:أصل)ترة(2322(.،)2321الظمانمواردانظرتخريجهولتمام،"صحيح

.(472)4/الأصولجامعفيالأثيرابنقاله.التبعة:هاهناومعناها،النقص
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عنه]:الله[رضيهريرةأبيوعن-1428

.")1(الجنةطريق1()134/

نسيعليالصلاةنسي"من

الرجلعندأذكرأنالجفاء"من-:السلامعليه-عنه،قتادةوعن-9421

علي")2(.يصليفلا

تفرقواثممجلساقومجلس"ما-:السلامعليه-عنه،جابروعن-0143

.")4(الجيفةريحمنأنتنعن)3(تفرقواالا!صالنبيعلئصلاةغيرعلئ

مجلساقوميجلسر"لا:قال،!ي!النبيعن،سعيدأبيوعن-1431

يرونلما-الجنةدخلواوان-حسرةعليهمكانالا!ي!النبيئعلئفيهيصلونلا

.")5(الثوابمن

إذا:قال؛العلمأهلبعضعن،)6(الترمذيعيسىأبووحكى-1432

ذلكفيماكانعنهأجزأالمجلسفيمرةجم!ي!النبيعلىالرجلصلى

المجلس.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

فيكماالعطارالرشيداسنادهوحسن.وغيره-الكبرىوالسننالشعبفيالبيهقيأخرجه

حرمه.:(الجنةطريق)نسي.تركها:(الصلاة)نسي.2(1)4صالبديعالقول

:صالبديعوالقول(1168/)1الفتحفيكماجامعهفيالرزاقعبدأخرجه.مرسلحديث

الصغيرالجامعفيالسيوطيلضعفهورمز،"ثقات"رواته:السخاويقال)215(.

مرسلا.عليبنمحمدحديثمن)3121(المصنففيالرزاقعبدوأخرجه)8215(.

.7(6/القدير)فيضالطبعوغلظ،والصلةالبرتركهو:)الجفاء(

"على".:المطبوعفي

فيالضياءوصححه،وغيره41(-و)1)58(برقموالليلةاليومعملفي-النسائيأخرجه

شرطعلىالصحيحرجال"رجاله:)222(صالبديعالقولفيالسخاويوقال"المختارة"

."مسلم

ورمز.الخدريسعيدوأبيهريرةأبيحديثمن)0338(الحديثعقبالترمذياخرجه

برقموالليلةاليومعملفيالنسائيوأخرجه)7886(.الصغيرالجامعفيالسيوطيلحسنه

.(1)427برقموحدههريرةأبيحديثتقدموقد.سعيدأبيعلىموقوفا(014)

)3545(.الحديثعقبسننهفي
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فصل

[صلاة(بتبليغ-السلامعليه-تخصيصهفي

الأناأمنسلمأوعليهصفئمن

بن)2(الحسينحدثنا)1(،التميمياللهعبدأبوالقاضيحدثنا-1433

داسة،ابنحدثنا،المؤمنعبدابنحدثنا،الحافظعمرأبوحدثنا،محمد

عن،)3(حيوةحدثنا،المقرىءحدثنا،عوفابنحدثنا،داودأبوحدثنا

هريرةأبيعن،قسيطبناللهعبدبنيزيدعن،زيادبنحميد:صخرأبي

عليئاللهردالاعليئيسلمأحدمن"ما:قالع!ج!اللهرسولأنعنه]الله[رضي

0")4(السلامعليهأردحتىروحي

قال:قال؛هريرةأبيعن،شيبةأبيبنبكرأبووذكر-1434

نائياعليصلئومن؛سمعتهقبريعندعليصلئ"منع!:اللهرسول

")5(.بلغته

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

فيترجمتهانظر.نسختنافيماوالصواب،"التميمياللهعبدالقاضي"حدثنا:المطبوعفي

266(.)91/السير

.الصوابوهو.المطبوعمنوالمثبت،""الحسن:الأصلفي

.داودأبيوسننالمطبوعمنوالمثبت،"حيوةابن"حدثنا:الأصلفي

فيوالبيهقي،527()2/احمدأيضاوأخرجه.2(40)1داودأبيطريقمنالمصنفأسنده

برقمالصالحينرياضوفي)356(برقمالأذكارفيالنوويإسنادهوصحح،5452/السنن

تخريجفيإسنادهوحشن،"ثقات"رواته:حجرابنوقال.بتحقيقيكلاهما)1462(

.(01)89المناهلفيالسيوطيذلكعلئوتبعه،الأذكار

لضعفهورمز)9901(./المناهلالشعبفيوالبيهقي،الثوابفيالشيخأبوأخرجه

ابن"قال:6017/القديرفيضفيالمناويقال)8812(.الصغيرالجامعفيالسيوطي

)227(:صالبديعالقولفيالسخاويوقال.جيد"غيروهو،جيدسنده:الفتحفيحجر

دحية:ابنوقال.لهأصللاحديث:العقيليوقالشيخنا".افادهكماجيد"وسنده

السديمروانبنمحمد:الميزانوفي،الموضوعاتفيالجوزيابنوأورده،موضوع

:سورةتفسيرفيكثيرابنوقالالخبر.هذالهأوردثم،بالكذباتهم،تركوه
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مسعودابنوعن-431ه

.")2(السلامامتي

عنيبلغونيالأرضفيسياحمنملائكةله"ان:)1(

.)3(هريرةأبيعنونحوه-4361

يؤتىفانه؛جمعةكلنبيكمعلىالسلاممنأكثروا:عمرابنوعن-4371

)4(.جمعةكلفيمنكمبه

حينعليصلاتهعرضتالاعلييصليلاأحدا"فان:روايةوفي-1438

.(منها")بمرغ

فان؛عليفصلواكنتم"حيثما:ع!ي!عنه،عليبنالحسنوعن-9143

.")6(تبلغنيصلاتكم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

وهو،الصغيرالسديمروانبنمحمدبهتفرد،نظرإسناده"في:3/515الأحزاب

فحكم،الحديثهذاعلىالحكمفيتيميةابنالإسلامشيخأقوالواختلفت."متروك

لكن،ليناسناده"في:(161)27/الفتاوىفيقالبينما،24(1)27/الفتاوىفيبوضعه

.بعيدا:)نائيام."غريب"إنه:القيمابنوقال."ثابتةشواهدله

.مسعود"أبي"إلىالمطبوعفيتحرف

الحاكموصححه.مرفوعامسعودبناللهعبدحديثمن،وغيره43()3/النسائيأخرجه

استوفيناوهناك،موارد)2923(حبانابنأيضأوصححه.الذهبيووافقه،421()2/

.الأرضفييطوفوناي:()سئاحين.تخريجه

رياضفيالنوويإسنادهوصحح،وغيره)2/367(وأحمد،)4202(داودأبواخرجه

حسن"."حديثالاذكار:تخريجفيالحافظوقال،بتحقيقي)1461(برقمالصالحين

فانعليوصلواعيدا؛قبريتجعلواولا،قبورابيوتكمتجعلوا"لاداود:أبيولفظ

.(1)294برقممختصراوسيأتي."كنتمحيثتبلغنيصلاتكم

".سندهعلىأقفولمعياض!"ذكرهةوقال)234(:صالبديعالقولفيالسخاويأورده

يبلغه.:به()يؤتى

الحديث"هذا:للبوصيريالزوائدوفي.الدرداءأبيحديثمن()1637ماجهابنأخرجه

.(41)30الصغيرالجامعفيالسيوطيلحسنهورمز."موضعينفيمنقطعأنهإلاصحيح

"فيه162(:)01/الزوائدمجمعفيالهيثميقال.والاوسطالكبجرفيالطبرانياخرجه

حسنه،حسنحديثوهو."الصحيحرجالرجالهوبقية،أعرفهولمزينبأبيبنحميد

=الاذكار،تخريجفيحجرابنوالحافظ،)2/894(والترهيبالترغيبفيالمنذري
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عليهويصليعليهيسلممحمدأمةمنأحاليس:عباسابنوعن-0144

)1(.بلغهإلأ

عليهعرضع!ي!النبيعلىصلىإذاالعبدانبعضهموذكر-1441

)2(.اسمه

جم!لمحهئص؛النبيعلىفسلمالمسجددخلتإذا:عليبنالحسنوعن-1442

()134/ببيويممتتخذواولا،عيدابيتيتتخذوا"لا:قالع!ج!اللهرسولفان

.")3(كنتمحيثماتبلغنيصلاتكمفإن؛كنتمحيثماعليوصلوا،!ورا

فان؛الجمعةيومالصلاةمنعلي"أكثروا:اوس!يثوفي-1443

.")4(عليمعروضةصلاتكم

فقلت:،النومفي!النبيرأيت:سحيمبنسليمانوعن-1444

:فقال؟سلامهماتفقه،عليكفيسلمونيأتونكالذيهؤلاء!اللهرسوليا

.()عليهموأرد،نعم

الصلاةمن"أكثروا:قالع!ج!اللهرسولأنبلغنا:شهابابنوعن-4451

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(41)42برقمالتاليةالروايةوانظر)226(:صالبديعالقولفيوالسخاوي

.(011)4مناهل/مسندهفيراهويهوابنالشعبفيالبيهقيأخرجه

بنعمارعن،والطبراني،حيانبنالثيخوأبوالبزاررواه،مرفوعحديثفيذلكورد

بننعيمعنكلهم"رووه:المنذريقال)2/994(.والترهيبالترغيبفيكماياسر

برقمالتاليالحديثوانظر".يعرفولا،الحميريعمرانعن،خلافوفيه،ضمضم

.)1445(

فيوالسيوطي،"المختارة"فيالمقدسيالضياءوصححه،)6761(يعلئأبوأخرجه

بناللهعبد"فيه)2/247(:الزوائدمجمعفيالهيثميوقال)1605(.الصغيرالجامع

يأعيدأ(:بيتيتتخذواالا)9143(0برقمالمتقدمةالروايةوانظر."ضعيفوهو،نافع

تخلوهالاأي:قبورامبيوتكمتتخذواالا49910/القديرفيضعيد/مظهرقبريتتخذوالا

.4991/القديرفيضفيها/الصلاةعن

.(0137)برقمتقدم

قاله/بشكوالابنطريقهومن،والشعبالأنبياء،حياةفيوالبيهقي،الدنياأبيابنرواه

.)236(:صالبديعالقولفيالسخاوي
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الأرضوان،عنكميؤديانفانهماالأزهر؛واليوم،الزهراءالليلةفيعليئ

يؤديهاحتىملكحملهاالاعلييصليمسلممنوما؛الأنبياصاجسادتأكللا

.(وكذا")1كذايقولفلاناان:ليقولانهحتى،ويسميه،الي

فصل

النبيئ!غيرعلئالصلاةفيالاختلاففي

السلامعليهمالأنبياصوسائر

علىالصلاةجوازعلىمتفقونالعلمأهلعامة-:الله-وفقهالقاضيقال

5!يمأ.النبيغير

يخوعلىالصلاةتجوزلا:قالطأنهعباسابنعنوروي-1446

)2(.5!ي!االنبي

.)3(النبيينالاأحدعلىالصلاةينبغيلا:عنهوروي-1!ا7!ا

.نبي)4(علىإلأيصلىأنيكره:سفيانوقال-4841

يصلىانيجوزلاأنهمالكمذهب:شيوخيبعضبخطووجدت-9144

قالطوقد؛مذهبهمنمعروفغيروهذا،ع!ي!امحمدسوىالانبياءمنأحدعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

مختصراوأخرجه،)235(صالبديعالقولفيكماالنميريأخرجه،مرسلحديث

مجمعفيالهيثميقال.هريرةأبيحديثمنالشعبفيوالبيهقيالأوسطفيالطبراني

فيالسخاويوقال"ضعيفوهو،الأنصاريبشيربنالمنعمعبدفيه":2/916الزوائد

الصغيرالجامعفيالسيوطيلحسنهورمز."بشواهدهيتقوى"لكن:)227(صالبديعالقول

بنوخالد،الحسنعنسننهفيمنصوربنوسعيد،أنسعنعديابنإلنوعزاه(14)20

.(1)48رقمالحسنةالمقاصدوانظر.مرسلامعدان

.(11)80المناهل/سننهفيمنصوربنوسعيد،الشعبفيالبيهقيأخرجه

01/167الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره)9311(.الرزاقوعبد،الطبرانيأخرجه

الفتحفيالحافظونسبه".الصحيحرجالورجاله،موقوفأالطبراني"رواه:وقال

.إسنادهوصحح،شيبةأبيابنإلى1/1916-017

السابق.عباسابنقولعقب.31()91المصنففيالرزاقعبدذكره
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،الانبياءغيرعلىالصلاةاكره:إسحادتىبنليحيى"المبسوطة"فيمالك

به)1(.امرنامانتعذىأنلناينبغيوما

بالصلاةبأسولا؛بقولهآخذلست)2(:يحيىبنيحيىقال[و]-0145

.عمر)3(ابنبحديثواحتبئ؛غيرهموعلىكلهمالأنبياءعلى

"وعلئ:وفيه]عليهالصلاةا!ك!ي!النبيتعليمحديثفيجاءوبما-1451

.(،)4أزواجهوعلئ،آله

عئاسابنعنروي)6(:الفاسيعمرانأبيعنمعلقأ()وجدتوقد

تكنولم.نقولوبه:قال؛ع!ي!النبيغيرعلىالصلاةكراهةعنهما]اللهارضي

فيمامضى.تستعمل

قال]:قال؛عنهاللهارضيهريرةابيعنالرزاقعبدروىوقد-1452

.")8(بعثنيكمابعثهمفاثه)7(؛ورسلهاللهأنبياءعلئ"صفوا:!ك!ي!اللهرسول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.1/1017الفتحفيحجرابنالحافظ-عياضالقاضيعن-نقله

مالك.الإمامعناالموطأ"رواةواحد،الاندلسفقيه،الليثيكثيربنيحيىبنيحيىهو

اعلامسيرفيترجمتههـانظر)233(هـوقيل)234(سنةوتوفيهـ.)152(سنةولد

01/951-525.النبلاء

.(0461)برقمعمرابنحديثسياتي

.(1913-)1384برقمأحاديثفيهاتقدمتلمج!ي!ألهوعلئأزواجهعلئالصلاة

جاء"."وقد:المطبوعفي

هـ،)368(سنةولد.المالكيعيسىبنموصىالقيروانعالمالعلامة،الكبيرالإمامهو

:المطبوعوفي.-17545548/النبلاءاعلامسيرفيترجمتهانظرهـ.(043)سنةومات

غلط.وهو."الفاصي"بدل"أالقابسي

."اللهإفان:المطبوعفي

كثيرابناسنادهوضعف.وغيرهالقاضيوإسماعيل31()18المصنففيالرزاقعبدأخرجه

فيوالسيوطي،11/916الفتحفيحجروابن،)3/516(الاحزابسورةتفسيرهفي

،عبيدةبنموصىسندهفي:)08(صالبديعالقولفيالسخاويوقال(.111)0المناهل

به.يستان!فحديثه،ضعيفاكانوإنوهو
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بمعنىالحربلسانفيوالصلاة،)1(لينةعباسابنعنوالأسانيد:قالوا

.إجماعأوصحيححديثمنهيمنعحتىالإطلاقعلىوذلك؛والدعاءالترخم

إلم!ألظفتمنلخرج!ومببكتهعييهتميصلىألذىهو):تعالىقال!وقد

.]34:لأحزابا[رحيما(بأتمؤضمينو!انألنؤ

فتمسكنصحلؤتلتإنعلتهموصحلبهاوتزكبهمتطفرهتمصحدقةأموالتممنضذميو:وقال!

.]301:لتوبةا[(عليصسميعوأدئه

.]751:لبقرةا[يةلاا(000ورخمةربهممنصلؤتعيتهـمأولنكميو:ل!وقا

(أ)135/وكان."أوفىأبيالعلىصل"اللهم:!ي!][النبيوقال!-4531

.")2(فلانالعلئصل!"اللهم:قال!بصدقتهمقومأتاهإذا

أزواجهوعلئ،محمدعلئصل!"اللهم:الصلاةحديثوفي-1454

)3(.ص

.ودريته"

[وقيل:،أتباعه:قيل:(محمد")4ال"وعلئ:اخر][حديثوفي-4551

آل!:وقيل.لعشيرةوا،والرهط،تباعلاا:وقيل.أمته:وقيل،]بيتهل!ا

الصدقة.عليهمحرمتالذينأهله:وقيل.ولده:وقيل.قومه:الرجل

"كل:قال!محمد؟آل!من:مج!يمالنبيئسئل:انسروايةوفي-1456

---)5(

.لمي"

)2(

)3(

)4(

.المطبوعكنوالمثبت"،"كثيرة:الاصلفي

أوفى.ابيبناللهعبدحديثمن(1)780ومسلم،لهواللفظ(1)794البخاريأخرجه

.(1)945برقموسيأتي()1384برقمتقدم

.(1386،1387،9138،1913،)1385برقمتقدم

تاريخه،فيوالحاكم،والعقيلي،وتمام،لالوابن،والأوسطالصغيرفيالطبرانيرواه

وهو،مريمأبيبننوح"فيه:0/1926المجمعفيالهيثميقال.مردويهوابن،والبيهقي

لايحكحديثهو:البيهقي"قال1/56:القديرفيضفيالمناويوقال".ضعيف

البيهقيوأخرجه،جداواهوسنده،ان!عنالطبرانيرواه:حجرابنوقال،بهالاحتجاج

لضعفه-ورمز."ضعيفةكلهااسانيده:السخاويوقال،ضعيفوإسنادهقولهمنجابرعن
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نفسه؛محما:محمدبالالمرادأن)1(الحسنمذهبعلىويجيء-4571

علىوبركاتكصلواتكاجعل!اللهم:ع!يمالنبيعلىصلاتهفييقولكانفإنه

لان؛بالنفلوياتي،بالفزضيخللاكانلانه؛نفسهيريد:،محمد)2(ال

نفسه.محمدعلىالصلاةهوبه][تعالىاللهأمرالذيالفرض

لامزاميرمنمزمارااؤيي"لقد:السلامعليهقوليمثلوهذا-1458

)3(

.داودمزاميرمن:يريد،ود"د

علئصل!"اللهئم:الصلاةفيالساعديحميدابيحديثوفي-9145

.")4(وذريتهوأزواجهمحمد

و[على]،ع!مالنبيئعلىيصليكانأنهعمرابنحديثوفي-0146

الاندلسي.يحيىروايةمنالموطأ""فيمالأذكره.(وعمر)بكرابي

.وعمرأ)6(بكرلأبيويدعو:غيرهروايةمناوالصحيح-1461

لاصحابناندعوكنا:مالكبنأنسعن،وهبابن)7(وروى-1462

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"أورده:(11ص)المطالبأسنىفيالحوتوقال،()15برقمالصغيرالجامعفيالسيوطي

له"لكن)3(:رقمالحسنةالمقاصدفيالسخاويوقال"ضعيفةبأسانيدوالديلميتمام

."كثيرةشواهد

.البصريأي

.المطبوعمنوالمثبت،"أحمد":الأصلفي

القد.الأشعريموسىأبيحديثمن236()397/ومسلم،)4805(البخاريأخرجه

.الاشعريموسىأبو:أي(أوتي

.(4541،)1384برقمتقدم

.(0481)برقموسيأتي.صحيحوإسناده1/661الموطأفيمالكأخرجه

عن،مالكحدثنا،بكيرابنحديثمن)5/245(الكبرىالسننفيالبيهقيأخرجه

وسيذكره.ترىكماالمصنفوصححه.فذكره...عمرابنرأيت:قالأنهديناربناللهعبد

مالك.عنوالقعنبيالقاسمابنروايةمن(4811)برقمالمصنف

.المطبوعمنوالمـبت،""وعن:الأصلفي

085



الذين،أبرارقومصلواتفلانعلىمنكاجعل!اللهم:فنقول؛بالغيب

بالنهار.ويصومون،بالليليقومون

إليه،واميل،المحققوناليهذهبوالذي]:الفضل[أبوالقاضيقال

واحدغيرواختاره؛عباسابنعنوروي]الله[رحمهماوسفيانمالكقالهما

شيءهوبل؛ذكرهمعندالأنبياءغيرعلىيصلىلاأنهوالمتكلمينالفقهاءمن

بالتثزيهذكرهعندتعالىاللهيخصنكما،وتعزيزالهمتوقيرا،الأنبياءبهيختصق

جم!ل!ه!رالنبيئتخصيصيجبكذلك،غيرهفيهيشاركهولا،والتعظيموالتقديس

كما،سواهمفيه)1(يشاركهمولا)135/ب(والتسليمبالصلاةالأنبياءوسائر

.]56:[الأحزابلتمتليما(وسلمواعلتهصلوا):بقولهبهاللهأمر

تعالى:قالكماوالرضا؛بالغفرانوغيرهمالأئمةمنسواهممنويذكر

.(01:الحشر[(لإيفنبأسبقوناالذجمتولإخؤنمافااغفرربنايقولوت!ي

بإخسنأتبحوهموألذيئوالألضحارأتم!رينمنآلأؤلونوالشبمولف):وقاد

.]001:[التوبة(...عخهغاللهكأ

)2(؛عمرانأبوقالكما؛الأولالضدرفيمعروفايكنلمأمرفهووأيضا

لهمالذكرعندفشاركوهم؛الأئمةبعضفيوالمتشيعةالرافضةأحدثتهوإنما

ذلك.في!بالنبيوساووهم،بالصلاة

منالتزموهفيمامخالفتهمفتجب؛عنهمنهيالبدعباهلالتشبهفإنوأيضا

ذلك.

إليهوالإضافةالتبعبحكمع!صالنبيمعوالازواجالالعلىالصلاةوذكر

التخصيص.علىلا

الدعاءمجرىمجراهاعليهصلى)3(منعلى[!ي!ه]النبيوصلاةقالوا:

)1(

)2(

)3(

."يشارك"ولا:المطبوعفي

قليل.قبلترجمتهتقدمت.الفاسيهو

جم!.النبيعلىيعودضمير""صلىفاعل
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والتوقير.التعظيممعنىمنها)2(ليس،)1(والمواجهة

بعضكمكدغذبئتمالرسولدعلىلاععلوا!ه:تعالىقالوقد:قالوا

الناسلدعاءمخالفالهالدعاء]يكونأنأيجبوكذلك63]:النورأ(بعضا

لبعض.بعضهم

قال!اوبه،شيوخناأحد)4(الإسفراييني)3(المظفرأبي]الإمامااختياروهذا

البر])5(.عبدابن

فصل

زارهمنوفضيلة،السلامعليهقبرهزيارةحكمفي

اله]ويدعويسلموكيفعليهوسلم

وفضيلة،عليهامجمعالمسلمينسننمنسنة-السلام-عليهقبرهوزيارة

عنه.اللهارضيعمرابنعنروي،فيهامرغب

:قال؛خيرونبنالفضلابوحدثنا:قال؛عليئابوالقاضيحدثنا-4631

الدارقطني؛عمربنعلي:الحسنابوحدثنا:قالجعفر؛بنالحسنحدثنا

حدثنا:قال!؛الرزاقعبدبنمحمدحدثنا:قال؛المحامليالقاضيحدثنا:قال!

اللهرضيعمرابنعن،نافععن،عمربناللهعبدعن،هلالبنموسى

.")6(شفاعتيلهوجبتقبريزار"من:لمج!ي!النبيئقال:قال!]أنه؛عنهما

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

المقابلة.حسن

"فيها".:المطبوعفي

هـ.)471(سنةبطوستوفي.المفتينالأعلامأحد.الشافعيالطوسيمحمدبنطاهرهو

.204-18104/النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر

"من".:المطبوعفي

.و"التمهيد"،و"الإستذكار"،""الإستيعابصاحب.المالكيالقرطبياللهعبدبنيوسفهو

البلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر.مص)463(سنةوماتهـ.)368(سنةولد

18/153163-.

محمد=بنالله"عبيدعندهلكن)2/278(.السننفيالدارقطنيطريقمنالمصنفأسنده
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"من:لمج!ي!اللهرسولقال:قالعنهاللهرضيمالكبنأنسوعن-1464

.(")1القيامةيومشفيعالهوكنت،جواريفيكانمحتسباالمدينةفيزارني

آخر:حديثوفي-1465

"(2(.حياتي

فيزارنيفكأنماموتيبعدزارني"من

)1(

)2(

،عديوابن،)8911(البزارأيضأوأخرجه".الرزاقعبدبن"محمدبدل"الوراق

الدنيا،أبيوابن،ثبوتهفيمتوقفأصحيحهفيخزيمةوابن،الشعبفيوالبيهقي

وفيهالبزار"رواه:وقال4/2المجمعفيالهيثميوذكره.الشيخوأبو،والطبراني

الصغيرالجامعفيالسيوطيلضعفهورمز".ضعيفوهو،الغفاريإبراهيمبناللهعبد

عمربناللهعبدوفيه:القطانابن"قال:6014/القديرفيضفيالمناويوقال،)8715(

يصحلا:العقيليقال،البصريهلالبنوموسى،مجهول:حاتمأبوقال،العمري

:المجموعفيالنوويوقال.ضعيفانفيه:القطانابنوقال،عليهيتابعولا،حديثه

علىيتابعلا:العقيليقال.العبديهلالبنموسىفيه:الفريابيوقال،جداضعيف

طرقه:الذهبيوقال.صحيحاوحسن:السبكيوقال.مجهول:حاتمابووقال.حديثه

]1465/برقمالاتيحاطبإسنادأحديثأجودها[ومنببعضبعضهايتقوىلكنلينةكلها

27/92-::الفتاوىفي-تيميةابنفقولوبالجملة....غريبحديث:حجرابنقال

حسنهوشواهدطرق"وله)1115(:المناهلفيالسيوطيوقال".صوابغير،موضوع

لمجخدعوىبهرذ"الأنامخيرزيارةفيالسقامشفاءة:كتابوللسبكى.لاجلها"الذهبي

كتابهفيالهاديعبدابنلهانتصروقد.النبويةالزيارةأحاديثوضعتيميةابنالإسلام

.(1)125رقمللسخاويالحسنةالمقاصدوانظر."المنكيإالصارم

وتعقبه.لحسنهورمز،الشعبفيالبيهقيإلى)8716(الصغيرالجامعفيالسيوطيعزاه

ففيه،بحسنيليسلحسنهالمصنف"رمز:فقال6/141القديرفيضفىالمناوي

2422/والثرهيبالترغيبفيالمنذري-التمريضبصيغة-وذكره"...ضعفاء

عن،حاطبالمنرجلعن،قزعةأبيهارونحديثمن278()2/الدارقطنيأخرجه

فيالسيوطيونسبه.البيهقيإلى2224/والترهيبالترغيبفيالمنذريوعزاه،حاطب

السننفيوالبيهقي278()2/والدارقطني،سننهفيمنصوربنسعيدإلى(11)17المناهل

الطبراني"رواه:2()4/الزوائدمجمعفيالهيثميوقال.عمرابنعنوالطبراني2(46)5/

منجماعةوضعفه،أحمدوثقه،القارىءداودأبيبنحفصوفيه،والاوسطالكبيرفي

حديث،اسناداأجودها"ومن:(4ص)13الحسنةالمقاصدفيكما-الذهبيوقال."الأئمة

2(.)4/الزوائدمجمعوانظر"...حاطب
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ع!ج!.النبيقبرزرنا:يقالأنمالكوكره-4661

قولهمنوردلما؛الاسمكراهة:فقيل؛ذلكمعنىفياختلفوقد-4671

.(القبور")1زواراتالله"لعن:السلامعليه

.أ()136/فزوروها")2(القبورزيارةعن"نهيتكم:قولهيردهوهذا-4681

.الزيارةاسماطلقفقد")3(قبريزار"من:وقوله-9461

المزور.منأفضلالزائرإن:قيللماذلكإن:وقيل

وليس،الصفةبهذهزائركلليسإذبشيء؟ليسأيضاوهذا-0147

هذايمنعولم)4(؛لربهمزيارتهم:الجنةأهلحديثفيوردوقدعموما؛

تعالى.حقهفياللفظ

،الزيارةطواف:يقالانمالأكرهإنما-:اللهرحمه-عمرانأبو[وقال

تسويةفكره؛لبعضبعضهمبينهمذلكالناسلاستعمال!ؤالنبيقبروزرنا

علىسفمنا:يقالبأنيخصقأنوأحمب؛اللفظبهذاالناسمعك!!جمصالنبي

!يو.النبي

!و؛قبرهإلى()الرحالشدوواجمب،الناسبينمباحةالزيارةفإنوأيضا

.فرض]وجوبلا،وتأكيدوترغيبندبوجوبهنابالوجوبيريد

)1(

)2(

)ص!(

)4(

)5(

،337()2/أحمدوأخرجه.هريرةأبيحديثمن(95)80يعلىأبو-اللفظبهذا-أخرجه

زواراتمج!ماللهرسول"لعن:بلفظوغيره)1576(ماجهوابن،)5601(والترمذي

،موارد)978(حبانابنوصححه."صحيححسنحديث"هذا:الترمذيقال.القبور"

بمعنى،زوارةجمع،الزايبضم:السيوطيقالالقبور()زوارت.تخريجهاستوفيناوهناك

القبور.زيارةفيالمبالغاتأي،الزايبفتح:3125/القاريوقال.زائرة

.""نهيتكمبدل""نهيتم:المطبوعوفي.بريدةحديثمن)779(مسلمأخرجه

.(1)463برقمتقدم

قال.هريرةأبيحديثمن)4336(ماجهوابن،)9254(الترمذيأخرجهالزيارةحديث

."....غريبحديث"هذا:الترمذي

"المطي".:نسخةفي
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ع!ص؛النبيئقبرإلىلاضافتهلهمالكوكراهةمنعهانعنديوالأولى-4711

تجعللا!"اللهم:السلامعليهلقوله؛يكرههلمالنبيزرنا)1(:قاللووأنه

أنبيائهمقبورائخذواقوأعلئاللهغضباشتد،بعدييعبدوثناقبري

مساجد")2(.

للذريعة،قطعا؛أولئكبفعلوالتشبه،القبرإلىاللفظهذاإضافةفحمى

.]أعلم[والله.للبابوحسما

المرورحبئمنشأنمنيزللمومما:الفقيهابراهيمبناسحاققال

روضتهبرؤيةوالتبزك،ع!ي!اللهرسولمسجدفيالصلاةإلىوالقصد،بالمدينة

الذيوالعمود،قدميهومواطىء،يديهوملامس،ومجلسه،وقبرهومنبره

منوقصدهعمرهوبمن،عليهفيهبالوحيجبريلوينزل،اليهيستندكان

كله.بذلكوالاعتبار،المسلمينوأئمةالصحابة

وقفمنأنهبلغنا:يقولأدركتمنبعضسمعت:)3(فديكأبيابنوقال

(...آلنبىعلىومبييصحلوناللهإنميو:الآيةهذهفتلا!جوالنبيقبرعند

مرةسبعينيقولهامنمحمد!يا،عليكاللهصلى:قالثم56]:[الاحزاب

حاجة.لهتسقطولم!فلانياعليكاللهصلى:ملكناداه

العزيز،عبدبنعمرعلىقدمت:المهريسعيدأبيبنيزيدوعن-1472

المدينةأتيتإذاقال)4(:هي؟ما:قلت؛حاجةإليك:ليقالودعتهفلما

.()السلاممنيفأقره،!جوالنبيقبرسترى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.""زرت:المطبوعفي

منموصولاصحوقد.مرسلايساربنعطاءحديثمن1172/الموطأفيمالكأخرجه

.(1941)برقموسيأتي.هريرةأبيحديث

سنةتوفي:البخاريقال.فديكأبيبنمسلمبناسماعيلبنمحمدالثقةالإمامهو

.-9486487/النجلاءأعلامسيرفيترجمتههـانظر2(00)

.المطبوعفييردلم،"قالهي؟ما:"قلت:قوله

طريقهومنالدنيا،أبيابن"أخرجه:وقال)403(صالبديعالقولفيالسخاويذكره

.السعب"فيالبيهقي
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.الشاممنالبريد)1(إليهيبردوكان:غيرهوقال

فوقف،!؛النبيئقبرأتىمالكبنأنسرايت:بعضهمقال-1473

ثمظ!!النبيعلى!ض،الصلاة)136/ا(افتتحأنهظننتحتى،يدئهفرفع

.انصرف

علىسلمإذا)2(الرجلفي-وهبابنروايةفي-مالكقال[و]-1474

ويدنو،،القبلةالىلا[الشريف]القبرإلىووجههيقف:ودعا،!ج!النبي

.بيدهالقبريص!نولا،ويسلم

يدعو،عط!للهج!النبيئقبرعنديقفأنأرىلا:")3("المبسوطفيوقال-4751

ويمضي.يسفمولكن

فليجعل!ي!النبيوجاهيقومأنأحمتمن)4(:مليكةأبيابنقال-1476

رأسه.علىالقبرعندالقبلةفيالذيالقنديل

وأكثر،مرةمـةرأيته؛القبرعلىيسقمعمرابنكان:()نافعوقال-4771

السلام،بكرأبيعلىالسلاماعط!دله!و]،النبيعلىالسلام:فيقولالقبرإلىيجيء

.ينصرفثم،أبيعلى

ثم،المنبرمنع!مالنبيمقعدعلىيدهواضعاعمرابناورئي-1478

.)6(وجههعلىوضعها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

رسولاجميداليهيرسلأي:البريد(إليه)يبرد.وردانبنحاتمعنالشعبفيالبجهقيأخرجه

عليه.يسلم

.المطبوعفييردلم،"الرجل"في:قوله

القاضي.لإسماعيل،مالكفقهفيكتاب

الذهبي:قالهـ.)117(سنةمات.فقيهثقةتابعي.مليكةأبيبناللهعبيدبناللهعبدهو

.09-588/النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر.الثمانينأبناءمنكان

هـ)117(سنةمات.مشهورفقيهثبتثقةتابعي،عمرابنمولى،المدنياللهعبدأبوهو

.101-559/النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر.ذلكبعدأو

.()1327برقمتقدم
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خلاإذا!ؤالنبيأصحابكانوالعتبي)2(:قسيط)1(ابنوعن-9147

القبلةاستقبلواثم،بميامنهمالقبرتليالتيالمنبررمانةجسواالمسجد

يدغون])3(.

يقفكانأنه)4(-الفيثييحيىبنيحيىروايةمن-الموطأوفي-0148

.(وعمر)،بكرأبيو[على]،النبيئعلىفيصفي!ج!النبيقبرعلى

.وعمر)7(،بكرلأبي[و]يدعو:والقعنبي)6(القاسمابنوعند-4811

عليك،السلام:المسلميقول-:وهبابنروايةفي-مالكقال-م4811

وبركاته.اللهورحمة!النبيأيها

وعمر.،بكرأبيعلىويسفم:""المبسوطفيقال-1م4811

[صط!لهش!]للنبيئيدعوأنهوعندي:)8(الباجيالوليدأبوالقاضيقال-2م4811

.الخلافمنعمرابنحديثفيكما،وعمر،بكرولأبي،الصلاةبلفظ

الله،باسم:الرسولمسجددخلإذاويقول:حبيبابنوقال-3م1481

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

ولههـ.()122سنةمات.ثقة،تابعي،فقيه،إمامالمدنيقسيطبناللهعبدبنيزيدهو

.5266/النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظرسنة/تسعون

"."العتبيهكتابصاحب.المالكي،السفيانيالأمويأحمدبنمحمد،الأندلسفقيههو

-12335/النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظرهـ.)254(ويقالهـ.)255(سنةمات

.336

يأ:المنبر()رمانة.مسوا:)جشوا(.(1)123المناهلسعد/ابنرواه،قسيطابنحديث

للرمانة.المشابهةالعقدة

عمر.بناللهعبدعلىعائدالضمير:)أنه(

.(0461)برقمتقدم

مالك.الإمامعن"الموطأ"رواةوأحد،قدوةثبتامام،قعنببنمسلمةبناللهعبدهو

النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظرهـ.)221(سنةووفاته.هـبيسير()013سنةبعدمولده

0/1257-264.

."وعند"بدل"وعن":المطبوعوفي.(4611)برقمتقدم

هـ.4()30سنةولد.فنونذو،حافظ،علامة،إمام.الأندلسيخلفبنسليمانهو

.545-18535/النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظرهـ.()474سنةومات
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اللهوصلى،رتنامنعليناالسلام-السلام-عليهاللهرسولعلىوسلام

رحمتكأبوابليوافتح،ذنوبيلياغفز!اللهممحمد.علىوملائكته

بينماوهي-الروضةإلىاقصدثم،الرجيمالشيطانمنواحفظني،وجنتك

وتسألهفيهما)1(اللهتحمدبالقبروقوفكقبلركعتينفيهافاركع-والمنبرالقبر

عليه.والعونإليهخرجتماتمام

أفضل.الروضةوفي،أجزأتك)2(الروضةغيرفيركعتانكانتوإن

رياضمنروضةومنبريبيتيبين"ما:السلامعليهقالوقد-1482

.")3(الجنةترعمنترعةعلئومنبري؟الجنة

بماوتثني)137/أ(عليهفتصلي،متوقرامتواضعا[بالقبر]تقفثم

لهما.وتدعو،وعمربكرأبيعلىوتسلم،يحضرك

)1(

)2(

)3(

.المطبوعمنوالمثبت،"فيها":الأصلفي

."أجزأتاكالروضةغيرفيركعتاككانت"وإن:المطبوعفي

:49/الهيثميقال.الصديقبكرأبيحديثمن(1)491والبزار،(1)18يعلىابوأخرجه

حديثمنعليهمتفقالحديثمنالأولوالقسم"وضاعوهوسبرةأبيبنبكرأبو"فيه

والقسم.(51و)30(051)2برقمتخريجهوسيأتي،هريرةوأبي،المازنيزيدبناللهعبد

قالسعدبنسهلحديثمنوالطبراني،)5/335(أحمدأخرجهالحديثمنالايخر

الزوائدمجمعوانظر."الصحيحرجالأحمد"ورجال9(:)4/الزوائدمجمعفيالهيثمي

الرحمةنزولفيالجنةرياضمنكروضةأي(.الجنةرياضمن)روضة9(.-)4/8

الجنةإلىتؤديفيهاالعبادةأن:المعنىأو.أداةبغيرتشبجهأفيكون،السعادةوحصول

بعينهالموضعذلكينتقلبأنحقيقيةروضةأنهالمرادوأن،ظاهرهعلىهوأو.مجازافيكون

هذاترتيبهاعلىوهي،الحديثهذافيالعلماءأولهمامحصلهذا.الجنةإلىالاخرةفي

الروضة:الاصلفيالترعة(الجنةترعمنترعةعلى)ومنبري1(.400/)الفتحالقوةفي

نأمعناه:القتيجيقال.روضةفهيالمطمئنفيكانتفاذا،خاصةالمرتفعالمكانعلى

بنسهلوف!ر.النهايةمنها/قطعةفكأنه،الجنةإلىيؤديانالموضعهذافيوالذكرالصلاة

بين"ما:المطبوعوفي5/335.أحمدمسندفيكما)الباب(ب)الترعة(الساعديسعد

."روضةومنبريبيتيبين"مابدل"روضةوقبريمنبري
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تأتيأنتدعولا،والنهاربالطيلع!ي!النبيمسجدفيالصلاةأمن]وأكثر

.الشهداءوقبورقباء)1(مسجد

وخرحدخلإذاع!ي!النبيعلىويسلممحمد)2(:كتابفيمالكقالأو]

ذلك.بينوفيما-المدينةفييعني-

منوكذلك،بالقبرالوقوفعهدهآخرجعلخرحوإذا:محمدقالاو]

.مسافراخرح

عن-السلام-عليهماالنبيبنتفاطمةعنوهبابنوروى-1483

اغفر!اللهم:وقل،ع!ي!النبيعلئفصلالمسجددخلت"اذا:قال!طهصالنبي

صطلى!ه،النبيعلئفصلخرجتواذا،.رحمتكأبوابليوافتح،ذنوبيلي

.")3(فضلكأبوابليوافتح،ذنوبيلياغفر!اللهم:وقل

:خرحإذاويقول،فيهفليصل:مكان""فليسفم:أخرىروايةوفي-4841

.")4(فضلكمنأسألكاني!"اللهم

.(")الرجيمالشيطانمناحفظني!"اللهم:أخرىوفي-4851

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

منحيئ-اليوم-وهي،التقوىعلئأسسالذيالمسجدوفيها.المدينةقبليئقرية:قباء

.المنورةالمدينةأحياء

سيرفيترجمتهانظرهـ.)926(سنةتوفيالمالكيةفقهاءكبارمن،المؤازابنهو:محمد

سنةالمتوفىالمالكيالفقيهمسلمةبنمحمديكونأن)13/6(.ويحتملالنبلاءأعلام

.3468/الرياضنسيمانظر)216(هـ/

.(1،4871،4881)486برقملهرواياتوستأتي()1377برقمتخريجهتقدم

وصحح،الأنصاريأسيدأبيأوحميدأبيحديثمن،وغيره،)465(داودأبوأخر!

.)713(مسلمعندالأخيرةوالفقرة.بتحقيقي()29برقمالأذكارفيالنوويإسناده

الأحباركعبعنهريرةأبيحديثمن)29(برقموالليلةاليومعملفيالنسائياخرجه

برقموالليلةاليومعملفيوالنسائي،)773(ماجهابن-:بروايات-وأخرجه.قوله

)321(حبانابنوصححه،مرفوعاهريرةأبيحديثمن)86(السنيوابن،)09(

والحاكم،)1/79(الزجاجةمصباحفيوالبوصيري،)452(خزيمةوابن،موارد

وابن=خزيمةابنوعند،""اعصمني:السنيوابنماجهابنوعند.الذهبيووافقه(1/702)
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المسجد:دخلواإذايقولونالناسكان:سيرينبنمحمدوعن-م1485

اللهورحمة!النبيأيهاعليكالسلاممحمد.علىوملائكتهاللهمطى

توكلنا.اللهوعلى،خرجنااللهوباسم،دخلنااللهباسم،()1وبركاته

ذلك.مثلخرجواإذايقولونوكانوا

الله"صلئ:قال!المسجددخلإذا!ي!النبيكانايضأ:فاطمةوعن-4861

هذا.قبلفاطمةحديثمثلذكرثم.")2(وسلممحمدعلئ

وذكر،!ي!النبىعلىوصلى،وسفىاللهحمد:روايةوفي-1487

)3(.مثله

.")4(اللهرسولعلئوالسلام،الله"باسم:روابةوفي-4881

"اللهئم!:قالالمسجددخلإذاع!عاللهرسولكان:غيرهاوعن-9148

.(")رزقكأبوابليويسر،رحمتكأبوابليافتح

علئفليصلالمسجدأحدكمدخل"اذا:هريرةأبيوعن-0914

")6(.00.ليافتح"اللهم:وليقل،ع!ي!النبي

منمنهوخرجالمسجددخلمنيلزموليس"المبسوط":فيمالكوقال

.للغرباءذلكوإنما؛بالقبرالوقوفالمدينةأهل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

لما."أعذنيالسنيابنعندروايةوفي،!"باعدني:النسائيوعند"أجرني"والحاكمحبان

.(0941)برقموسيأتي

.المطبوعفييردلم،""وبركاته:قوله

دخلإذاطي!اللهرسول"كان:بلفظ6282،283/وأحمد،)314(الترمذيأخرجه

.(1)483برقمالمتقدمةالروايةوانظر.وسلممحمدعلىصلىالمسجد

.(1)483برقمالمتقدمةالروايةوانظر،)87(برقمالسنيابنأخرجه

.(1)483برقمالمتقدمةالروايةوانظر،283()6/وأحمد،771()ماجهابنأخرجه

خزجه.منيذكرولم،(1)912المناهلفيالسيوطيأورده

.(1)485برقمالمتقدمالحديثرواياتمنروايةهو
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يقفأنسفر)1(الىخرجأو،سفرمنقدملمنبأسلا:أيضافيهوقال

وعمر.بكرولابيلهويدعوعليهفيصلي)137/ب(ع!ي!النبيقبرعلى

يريدونه،ولاسفرمنيقدمونلاالمدينةاهلمنناسافان:لهفقيل

المرةالايامفياوالجمعةفيوقفواوربماأكثر؛اومرةاليومفيذلكيفعلون

ساعة.ويدعونفيسقمونالقبرعندأكثرأووالمرتين

واسع،وتركه،ببلدناالفقهأهلمنأحدعنهذايبلغنيلم:فقال

الأمةهذهأولعنيبلغنيولمأؤلها؛اصلحماإلاالأمةهذهاخريصلعولا

.أرادهاوسفرمنجاءلمنالاويكره،ذلكيفعلونكانواأنهموصدرها

أتواإليهادخلواأومنهاخرجوااذاالمدينةاهلورايت:القاسمابنقال

.رايوذلك:قال؛فسلمواالقبر

لذلك؛قصدواالغرباءلأنوالغرباء؛المدينةأهلبينففرق:الباجيقال

والتس!ليم.القبرأجلمنيقصدوهالمبهامقيمونالمدينةوأهل

اشتديعبد؛وثنأقبرىتجعللا"اللهثم!:السلامعليهوقال-1914

.مساجد")2(أنبيائهمقبوراتخذواقولمعلئاللهغضب

.عيدا")3(قبريتجعلوا"لا:وقال-2941

به،يلصقلابالقبر:وقف-فيمنالهنديسعيدبنأحمدكتابومن

طويلا.عندهيقفولا،يمسهولا

واحب؛ع!ي!اللهرسولمسجدفيالسلامقبلبالركوعيبدا")4("العتبيةوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

.المطبوعفييردلم،سفر"إلىخرجاو":قوله

.(4711)برقمتقدم

إسنادهوصحح.هريرةأبيحديثمن5وغير367()2/وأحمد،2(420)داودأبوأخرجه

"حديث:الأذكارتخريجفيالحافظولمحال،بتحقيقي(1)461الصالحينرياضفيالنووي

من)946(يعلىأبيمسندفيوهو.النسائيالى4604/الأصولجامعفيونسبه.حسن"

عيد.مظهرقبريتمخذوالاايةعيدا،قبريتجعلواالا.عنهاللهرضيعليحديث

السفياني.أحمدبنلمحمد،ماللثفقهفيكتاباسم
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)1(.المخلقالعمودحيثع!ج!النبيمصلىفيهالتنفلمواضع

منإليأحبللغرباءفيهوالتنفلالصفوفإلىفالتقذمالفريضةفيوأما

.البيوتفيالتنفل

فصل

الأدبمنع!جمالثبيئمسجددخلمنيلز"فيما

مكة،مسجدوفي،فيهالصلاةوفضل،وفضله،قدمناهماسوى

ومكةالمدينةسكنىوفضل،ومنبرهقبرهوذكر

(...فيهتقومأنأحقيؤوأؤلمنألثقوىعلىأسس!ئمسجذ):تعالىاللهقال

.]801:التوبة[لآياتا

مسجدي"هو)2(:قالهو؟مسجدأي:سئل!ؤالنبيأنروي-3914

هذا")3(.

أنس،بنومالك،عمروابن،ثابتبنوزيد،المسيبابنقولوهو

وغيرهم.

قباء)4(.مسجدأنهعباسابنوعن-4941

حدثنا)138/أ(:قال؛عليهبقراءتيالفقيهأحمدبنهشامحدثنا-5914

بنمحمد[أبو]حدثنا،النمريعمرأبوحدثنا،الحافظمحمدبنالحسين

حدثنا،مسددحدثنا،داودأبوحدثنا،داسةبنبكرأبوحدثنا،المؤمنعبد

عنه]الله[رضيهريرةأبيعن،المسثببنسعيدعن،الزهريعن،سفيان

)2(

)3(

)4(

أنواعسنوغيرهالزعفرانمنيتخذمركبطيبوهو،بالخلوقطيبالذي:المخلق

الطيب.

.المطبوعفييردلم"هو"،:قوله

.الخدريحديثمن()8913مسلمأخرجه

.(1)133المناهل/حاتمأبيابنرواه
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المسجدمساجد:)1(ثلاثةالئالاالرحالتشد"لا:قال!ي!؛النبيعن

.")2(الأقصىوالمسجد،هذاومسجدي،الحرام

الجد.دخولعند!ي!النبيعلىوالسلامالصلاةفيالاثارتقدمتوقد

دخلاذاكان!والنبىان،العاصبنعمروبناللهعبدوعن-6914

من،القديموسلطانه،الكريموبوجهه،العظيمبالله"أعوذ:قالالمسجد

.")3(الرجيمالشيطان

عنهاللهرضيالخطاببنعمرسمع-:الله-رحمهمالكوقال-7914

ثقيف.منرجل:قالأنت؟ممن:فقال؛بصاحبهفدعا،المسجدفيصوتا

فيهيرفعلاهذا)4(مسجدناان،الادبتك]القريتينهاتينمنكنتلو:قال

)5(.الصوت

،الصوتبرفعالمسجديعتمد)6(أنلأحدينبغيلا:مسلمةبنمحمدقال

.يكرهعماينزهوأن،الاذىمنبشيءولا

بابفي"مبسوطه"في)7(اسماعيلالقاضيكلهذلكحكى:القاضيقال

هذاالمساجدسائرحكمأنعلىمتفقونكلهموالعلماء.ع!ي!النبيمسجدفضل

الحكم.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.الصوابوهو،المطبوعمنوالمثبت،"ثلاث":الأصلفي

ومسلم،)9118(البخاريايضاوأخرجه)3302(.داودأبيطريقمنالمصنفأسنده

7913().

حسن،"حديث:بتحقيقي)49(رقمالأذكارفيالنوويوقال،)466(داودأبواخرجه

الاذكار.تخريجفيحجرابنالحافظوحسنه،جيد"باسنادداودابورواه

.المطبوعفييردلم،"هذا":قوله

عمر.عنيزيدبنالسائبحديثمن(047)البخارياخرجه

يقصد.:يعتمد

البصريإسحاقبنإسماعيل:إسحاقأبوالإسلامشيخ،الحافظ،العلامةالإمامهو

علىالصلاةفضل:كتبهمن)282(هـ.سنةومات)991(هـ،سنةولد،المالكي

.933134-13/النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر.الفقهفيوالمبسوط،مج!ي!النبي
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مسجدفيويكره)1(:مسلمةبنمحمدوقال:إسماعيلالقاضيقال

مماوليس)2(،صلاتهمعليهميخفطفيماالمصلينعلىالجهرع!صالرسول

مساجدفيبالتلبيةالصوترفعكرهقد،الصوترفعالمساجدبهيخصق

منى)3(.ومسجدالحرامالمسجدإلاالجماعات

خيرهذامسجديفي"صلاو:السلامعليهعنه،هريرةأبووقال-8914

.")4(الحرامالمسجدإلا،سواهفيماصلاةألفمن

علىالاستثناءهذامعنىفيالناساختلف:الفضلأبوالقاضيقال

عنه-أشهبروايةفي-مالكفذهب؛والمدينةمكةبينالمفاضلةفياختلافهم

نأالحديثمعنىانإلى،أصحابهوجماعة،صاحبه)6(نافعابن()وقال

بألف)138/ب(المساجدسائرفيالصلاةمنأفضلالرسولمسجدفيالصلاة

فيهالصلاةمنأفضل!صالنبيمسجدفيالصلاةفان؛الحرامالمسجدإلأصلاة

الألف.بدون

فيصلاة:]عنهاللهأرضيالخطاببنعمرعنرويبماواخجوا-9941

مسجدفضيلةفتأتي)7(.سواهفيماصلاةمئةمنخيرالحرامالمسجد

بألف.غيرهوعلى،مئةبتسعع!ي!الزسول

بنعمرقولوهو؛قدمناهماعلىمكةعلىالمدينةتفضيلعلىمبنيئوهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

المالكية.منفقيه

."إصلواتهم:المطبوعفي

.المطبوعمنوالمثبت،هذا""ومسجدنا:الأصلفي

.()4913ومسلم،(0911)البخاريأخرجه

."وقاله":المطبوعفي

لزومامالكأالإماملزمقدوكان،المدينةأهلفقهاءكبارمن،الصائغنافعبناللهعبدهو

أعلامسيرفيترجمتهانظرهـ.)602(سنةومات،ومئةوعشريننيفسنةولد.شديدا

371-01.374/النبلاء

"إسناده:أسدحسينالفاضلأستاذنامحققهقال)079(.برقممسندهفيالحميديأخرجه

.عمر"علىموقوفوهوصحيح
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.(1)المدينةأهلوأكثر،ومالك،الخطاب

وهبوابن،عطاءقولوهو؛مكةتفضيلالىومكةالكوفةأهلوذهب

وحمل!ا؛الشافعيعن)2(الساجيوحكاه،مالكاصحابمنحبيبوابن

الحرامالمسجدفيالصلاةوأن،ظاهرهعلىالمتقدمالحديثفيالاستثناء

أفضل.

حديثبمثل!ي!النبيعن،الزبيربناللهعبدبحديثواحتجوا-0015

مسجديفيالصلاةمنأفضلالحرامالمسجدفي"وصلا:وفيه؛هريرةأبي

.)3("صلاةبمئةهذا

على-هذاعلى-الحرامالمسجدفيالصلاةفضلفيأتي؟مثلهقتادةوروى

ألف.بمئةالمساجدسائرفيالصلاة

.الأرضبقاعأفضلقبرهموضعأنخلافولا

حكممخالفةالحديثيقتضيهالذي:الباجيالوليدابوالقاضيقال

المدينة.معحكمهامنهيعلمولا،المساجدلسائرمكةامسجد]

.الفرضصلاةفيهوانماالتفضيلهذاانالىالطحاويوذهب

وجمعة:قال؛ايضاالنافلةفيذلكانالى-أصحابنامن-مطرف!وذهب

.رمضانمنخيرورمضان،جمعةمنخير

حديثاوغيرهابالمدينةرمضانتفضيلفيالرزاقعبدذكروقد-1015

.)4(

.لحوه

)1(

)2(

)3(

)4(

."المدنيين"وأكثر:المطبوعفي

إمام،الثافعيالساجييحيىبنزكرياوهو.المطبوعمنوالمثبت،""الباجي:الاصلفي

أعلامسيرفيترجمتهانظر.التسعينعشرفيوهو)703(سنةبالبصرةمات.حافظثبث

02(.0-)14/791النبلاء

استوفيناوهناك،موارد)2701(حبانابنوصححه،وغيره،)4/5(أحمدأخرجه

.(1)894برقمتقدمهريرةأبيوحديث.تخريجه

افضل=بالمدينةرمضان":رفعهالحارثبنبلالحديثمنالكبيرفيالطبرانيايضأواخرجه
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رياضمنروضةومنبريبيتيبين"ما-السلام-عليهوقال-2015

")1(.الجنة

علئ"ومنبري:وزاد-سعيد)2(ابيأو-هريرةأبيعنومثله-3015

50،)3(ص

حوصي،(.

.")4(الجنةترعمنترعةعلئ"[منبري]:آخرحديثوفي-4015

:معنيانفيه:الطبريقال

أنهمع،الظاهرعل!سكناه[بيت]:بالبيتالمرادان:أحدهما-5015

."ومنبريحجرلي"بين:يبينهماروي

أسلمبنزيدقولوهو؛القبر)913/أ(هذا)6(البيتأن:والثاني-6015

كانوإذا:الطبريقال")7(.ومنبريقبري"بين:رويكما،الحديثهذافي

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

منسواهافيماجمعةألفمنخيرالمدينةفيوجمعة،سواهافيمارمضانألفمن

".ضعيفوهواللهعبدبنكثير"فيه145(:)3/الزوائدمجمعفيالهيثميوقال."البلدان

فيالمقدسيالضياءالىنسبتهوزاد،)0448(الصغيرالجامعفيالسيوطيلصحتهورمز

يصبولم...مظلموالإسناد،باطل"وهذا:وقالالميزانفيالذهبيوأورده.""المختارة

."المختارةفيباخراجهالضياء

المازني.زيدبناللهعبدحديثمن(0913)ومسلم،(1)591البخاريأخرجه

مالك.موطأمنوالمثبت.سعيد""وأبي:والمطبوعالأصلفي

".الشكعلىالموطأرواةرواه"هكذاالبز:عبدابنقال.1791/الموطأفيمالكأخرجه

.هريرةأبيحديثمن(1913)ومسلم،(11)69البخاريوأخرجه

.()1482برقمالمتقدمالحديثمنفقرةهو

قال.اللهعبدبنجابرحديثمن()1784يعلىوأبي،938()3/أحمدعندالروايةهذه

وثق".وقدكلاموفيه،زيدبنعلي"فيه:48/المجمعفيالهيثمي

"هنا".:المطبوعفي

من(043)البزاروأخرجه.الخدريحديثمن(1134)يعلىوأبو،64()3/أحمدأخرجه

قال.عمرابنحديثمن78-1277/السيرفيالذهبيوأورده،هريرةوأبيعليحديث

وكانه،""قبري:ويروى،""بيتي:الصحيحةوالرواية-:307/الفتحفيكما-القرطبي

".سكناهبيتفيدفنلأنهبالمعنى
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فيقبرهلان؛خلافبينها)1(يكنولم،الرواياتمعانياتفقتبيتهفيقبره

بيته.وهو،حجرته

فيكانالذيبعينهمنبرهأنهيحتمل:قيل:"حوضيعلئ"ومنبري:وقوله

أظهر.وهو؛الدنيا

منبر.هناكلهيكونأن:والثاني

يوردالصالحةالاعماللملازمةعندهوالحضورمنبرهقصدأن:والثالث

الباجي.قاله،منهالشربويوجب،الحوض

معنيين:يحتمل"الجنةرياضمن"روضة:وقوله

منذلكيستحقفيهوالصلاةالدعاءوأن،لذلكموجبأنهأحدهما:

.الثواب

.")2(السيوفظلالتحت"الجنة:قيل-كما7015

.الداوديقاله؛بعينهاالجنةفيفتكوناللهينقلهاقدالبقعةتلكأن:والثاني

فيقال!النبيئأن،الصحابةمنوجماعة،عمرابنوروى-8015

أو-شهيدالهكنتالا،أحدوشدتها،لأوائهاعلئيصبر"لا:المدينة

.")3(القيامةيوم-شفيعا

كانوالولهمخير"والمدينة)4(:المدينةعنتحملفيمنوقال-9015

")5(.يعلمون

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.المطبوعمنوالمثبت،"بينهما":الاصلفي

مرفوعا.أوفىأبيبنال!هعبدحديثمن()1742ومسلم،)2818(البخاريأخرجه

-9/313.317الاصولجامعوانظرعمر.ابنحديثمن)1377(مسلمأخرجه

العظيم.والأمرالشدة:)اللأواء(

سكناها.وتركفارقها:المدينةعنتحمل

زهير.أبيبنسفيانحديثمن()1388ومسلم،()1875البخاريأخرجه
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.طئبها")1(وتنصع،خبثهاتنفيكالكيرالمدينه"إئما؟وقال-0511

خيرااللهأبدلهاالاعنهارغبةالمدبنةمنأحابخرج"لا:وقال-1511

منه")2(.

وأحاجاالحرمينأحدفيمات"من:السلامعليهعنهوروي-1512

.")3(عذابولاعليهحسابولاالقيامةيوماللهبعثه،معتمرا

.")4(القيامةيومالآمنينمن"بعث:آخرطريقوفي-1351

فاني؛بهافليمتبالمدينةيموتأناستطاع"!ن:!رابنوعن-1514

.(لأبها")يموتلمنأشفع

فيهآآ؟أللعبمينوههىمبار؟ببكةلفذىلئاسوضعئتتأؤلإن):تعالىوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

جهاز:)الكير(.اللهعبدبنجابرحديثمن)1383(ومسلم،()1883البخاريأخرجه

)تنفي.الوسيطالمعجملإذكائها/النارفيللنفخوغيرهالحداديستخدمه،نحوهأوجلدمن

:المطبوعوفي.النهايةتخلصهلمأيطيبها(:)وتنصع.النهايةعنها/تخرجهأيخبثها(:

طتئهاأ."وينصع

عروةحديثمن)01716(المصنففيالرزاقوعبد،2887/الموطافيمالكأخرجه

منو)1381(،وقاصأبيبنسعدحديثمن)1363(مسلمبنحوهوأخرجه.مرسلا

.هريرةأبيحديث

المناهل/ضعيفبسندعائثةعن-892(792)2/والدارقطني،السننفيالبيهقيأخرجه

2931/الزوائدمجمعوانظر.(11)94

"وفيه2/931:المجمعفيالهيثميقال.سلمانحديثمنالكبيرفيالطبرانيرواه

حديثمنوالأوسطالصغيرفىالطبرانيأيضأورواه".متروكوهوسعيدبنالغفورعبد

الرحمنعبدبنموسى"وفيه2/931:المجمعفيالهيثميقال.عبداللهبنجابر

حبانابنوثقه،المؤملبناللهعبدوفيه،الثقاتفيحبانابنذكرهوقد،المسروقي

عمر/عنالسننفىالبيهقىأيضاوأخرجه.حسن"وإسناده،وغيرهأحمدوضعفه،وغيره

.(11)94المناهل

وقال،مرفوعاعمرابنحديثمنوغيره31()12ماجهوابن،)1793(الترمذيأخرجه

استوفيناوهناك،موارد(1)310حبانابنوصححه."غريبحسنحديث"هذا:الترمذي

تخريجه.
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صطيرص!وصءصوم
.]69،79:عمران[ال!ءامنا!و؟نظودومنإبزهيصمماملينتيت.

منالطلبمنيأمنكان:وقيل.النارمنءامنا():المفسرينبعضقال!

قوله:مثلوهذا؟الجاهليةفيإليهولجأ،]الحرمعن[خارجاحدثاأحدث

بعضهم.قول!على]521:[البقرةوأقا(لباسمثابةأتئتجعلناوإذ)

)3(كتامةأنفاعلموهبالمنستير)2()1(الخولانيسعدونأتواقوماأنوحكي

[شيئا]فيهتعملفلم.الليلطول!النارعليهوأضرموا،رجلاقتلوا)913/ب(

حذثت:قال!.نعم:قالوا!حجج؟ثلاثحجلعله:فقال!،البدنأبيضوبقي

حججثلاثحبئومن،رثهداينثانيةحبئومن،فزضهأدىحجةحجمنأن

النار.علىوبشرهشعرهاللهحرم

بيت؛منبك"مرحبا:قال!الكعبةإلىع!ي!االلهرسول!نظرولما-1515

.")4(!حرمتكوأعظم!أعظمكما

[تعالئ]اللهيدعوأحدمن"ما:السلامعليهعنه،الحديثوفي-1516

.(")الميزابعندوكذلك،لهاللهاستجابالأالأسودالركنعند

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

مسلمأبوالمخضرمالتابعيمنها.مشهورةيمنيةقبيلة،خولانإلئنسبة:الخولاني

مشهور-دارئا-مدينتنافيمسلمأبيوقبر.العصروزاهدالتابعينسيد.الدارانيالخولاني

.معروف

الاسم.بهذامعروفةزالتلا،التونسيةالجمهوريةشرقيفيمدينة:المنستير

عربية.البربروأصول.المغربيةالمملكةشماليتسكنالبربرمنقبيلة:كتامة

"فيه:3292/الزوائدمجمعفيالهيثميوقالعباسابنحديثمنالكبيرفيالطبرانيرواه

الئ)1151(المناهلفيالسيوطيونسبه.وثق"وقدضعيفوهو،جعفرأبيبنالحسن

عمر.ابنعلئموقوفأ2()320الترمذيواخرجه.وجابرعمرابنعنالأوسطفيالطبراني

."...غريبحسنحديثهذا":الترمذيقال

1318/مكةتاريخفيالازرقيوروى.يخرجهولم،(1)152المناهلفيالسيوطيأورده

كيومذنوبهمنوخرج،لهاستجيب،فدعا،الكعبةميزابتحتقام"منموفوفا:عطاءعن

الذيالركنهو:الأسود()الركن.الطوافأذكارفيفصل:النوويأذكاروانظر."أمهولدته

.الغربمنزمزميقابل،المشرفةالكعبةمنالشرقيالركنوهو،الاسودالحجرفيه

حجر-علئمصئه،الشمالجهةمنالمشرفهالكعبةظهرعلئموضوع)الميزاب(:
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تقذممالهغفرركعتينأالمقاخلفصلئ"من:السلامعليهوعنه-1517

.")1(الامنينمنالقيامةيوموحشر،تأخروماذنبهمن

القاضيعلىقرأت-:اللهرحمه-الفضلأبوالقاضيالفقيهقال!-1518

]:أقال؛العذريالعباسأبوحدثك:له)2(قلت،اللهرحمهعليأبيالحافظ

بنالحسنحدثنا،الهرويمحمدبنأحمدبنمحمد:أسامةأبوحدثنا

بكر:أباسمعت،راشدبنالحسنبنمحمد:الحسنأباسمعت،رشيق

قال!:،عيينةبنسفيانسمعت:قال!؛الحميديسمعت،إدريسبنمحمد

الله!رسولسمعت:يقولعباسابنسمعت:قال!ديناربنعمروسمعت

.")3(لهاستجيبالاالملتزمهذافيبشيءأحادعا"ما:يقول

)1(

)2(

)3(

هـ)1276(سنةبالقسطنطينيةصنعهالمشرفةبالكعبةالانالموجودوالميزاب.إسماعيل

رطلا.خمسيننحوبالذهبمصفحوهو،نفسهاالسنةفيوركبخانالمجيدعبدالسلطان

.(ص)182البيترحابفيانظر

مكة".أهلإلئالبصريالحسنرسالةفي"رويناه)1153(:المناهلفيالسيوطيقال

بناءأثناءالسلامعليهإبراهيمعليهيقفكانالذيالحجرذلكالأصلفيهو)المقام(:

فيهدمثم،الطوافبعدركعتينفيهالناسيصلي،صغيرمصلىعليهبنيثم،الكعبة

،الأولوهدمالشمالمنزمزمحذاء،ذلكمكانهمنالشرقإلئالمصلئونقل،التوسعة

فيالماثلة،السلامعليهإبراهيمقدمأثارورائهمنترىبلوريزجاجالحجرعلئووضع

.شرابمحمدالبحاثةلأستاذناص)277(الأثيرةالمعالمالحجر/

.المطبوعفييردلم،"له"قلت:قوله

الاحاديثفيالعجالةفيالفادانيالفيضوأبو،الفردوسمسندفيالديلميأخرجه

وحسنه.مسلسلأالإسنادبهذاراشدبنالحسنبنمحمدطريقمن)22(برقمالمسلسلة

)ترجمةالميزانفيالذهبيبوضعهوحكم.مسديبنبكرأبوالحافظ-العجالةفيكما-

لسانفيحجرابنالحافظعليهووافقه(الأنصاريراشدبنعليبنالحسنبنمحمد

السننفيوالبيهقي)1154(المناهلفيكمامنصوربنسعيدنحوهوأخرج.الميزان

أجدولمقوي".شاهد"هو"الجياد":فيقالموقوفا.عباسابنحديثمن5164/

بينماهو)الملتزم(:.أسدحسينالفاضلأستاذناحققهالذيالحميديمسندفيالحديث

الكعبة.وبابالأسودالحجر
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هذاسمعتمنذالملتزمهذافيبشيءاللهدعوتفماوأنا:عباسابنقال

لي.استجيبإلأ!ي!اللهرسولمن

منذالملتزمهذافيبشيءتعالىاللهدعوتفماوأنا:ديناربنعمرووقال

لي.استجيبإلاعباسابنمنهذاسمعت

منهذاسمعتمنذالملتزمهذافيبشيءاللهدعوتفماوانا:سفيانوقال

لي.استجيبإلاديناربنعمرو

هذاسمعتمنذالملتزمهذافيبشيءاللهدعوتفماوأنا:)1(الحميديقال

لي.استجيبالاسفيانمن

هذافيبشيءاللهدعوتفماوانا)014/أ(:ادريسبنمحمدقال[و]

لي.استجيبإلاالحميديمنهذاسمعتمنذالملتزم

هذافيبشيءاللهدعوتفماوأنا:الحسنبنمحمد:الحسنأبوقالاو]

لي.استجيبإلاادريسبنمحمدمنهذاسمعتمنذالملتزم

اللهدعوتفماوانا:شيئافيهقالرشيقبنالحسناذكروما:اسامةأبوقال

منلياستجيبالارشيقبنالحسنمنهذاسمعتمنذالملتزمهذافيبشيء

.الآخرةأمرمنلييستجابأنأرجووانا،الدنياامر

منهذاسمعتمنذالملتزمهذافيبشيءاللهدعوتفماوأنا:العذريقال

لي.استجيبالاأسامةأبي

بعضها،ليواستجيبكثيرةبأشياءفيهاللهدعوتفقدوأنا:عليابوقال

بناللهعبدهووالحميدي.المطبوعمنوالمثبث،"الحميديليقال:"قال:الأصلفي)1(

أسدحسينالفاضلأستاذناوافيةترجمةترجمهوقدهـ.(12)9سنةالمتوفى.القرشيالزبير

فيبدارياالسقادارعنالمسندهذاصدروقد".الحميديد"مسندتحقيقهمقدمةفي

مجلدين.
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بقيتها.لييستجيبأنفضلهسعةمنوأرجو

وإنالفصلهذافيالئكتهذهمننبذاذكرناقد:الفضلأبوالقاضيقال

والله؛الفائدةتمامعلىحزصأقبلهالذيبالفصللتعلقها،البابمنتكنلم

.][برحمتهللصوابالموفق
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الثالثالتللدم

يجوزأوحقه][فييستحيلوما،ع!ي!اللنبييجبفيما

اليهتضافأنالبشريةالأحوالمنيصحأويمتنعوما،عليه

أؤقت!ماتأفإينالرسلقتلهمنظتقذرسولمالامحمذوما):تعالىاللهقال

اللهوسيخزىشخأاللهيضرفلنعقبتهعكينقلمتومنأغمنئعلى+آنقلتغ

.]441:عمرانآلأ(ال!رين

الرشلقتلهمنظتقذرسولإلامريوائفاتمسيحفا):أتعا!]وقال

ثؤالالتلهصنببانظو!يفألظعمامية!لان!اناصمذيقةوأم!

.]57:ئدةلماا1(يؤفموتأفانظز

ال!امليأكلوتإنهمالأأئمزسلب%منقبالثأزسفنا)وما:وقال

.]02:نقالفراأ(لأشواقافىويقشوت

وصد(إلهورالهكتمأنضاإكيوححفثل!ب!ثرأناإنماقل)]:أتعالىوقال

11].0:الكهفأ

لماذلكولولا،البشرإلىارسلوا،البشرمنالانبياءوسائرلمجفج!فمحفد

ومخاطبتهم.،عنهموالقبول،)1(مقاومتهمالناسأطاق

كانلماأي؛]9:الانعامأرجلآ(لجعلتهملحاجعلتهولؤ!:تعالىاللهقال

واجالسه"من:!شي!النبيصفةفيالحديثومنه.ومخاطبتهممعهمالقياماي:مقاومتهم)1(

ليقضيمعهقاماذااي:القياممنفاعله:"قاومه:النهايةفيقال"صابرهحاجتهفيقاومه

.يقضيها"أنإلىعليهصبرحاجته
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تطيقونلاإذ؛ومخالطتهممخاطبتهم)1(يمكنكمالذينالبشرصورةفيإلا

صورته.علىكانإذا،ورؤيته،ومخاطبته،الملكمقاومة

مطمينينيمشوتمتتةألأزضفىب(04/1)؟تئؤقل):]اتعالىوقال

اللهسنةفييمكنلاأي؛]59:الإسراء1ط!ارسولى(ألسمامفلترلخاعلتهو

وقواهواصطفاهتعالىاللهخصهمنأو،جنسهمنهولمنإلاالملكإرسال

والرسل.كالأنبياء،مقاومتهعلى

خلقهوبيناتعالى]اللهبينوسائط]السلاماعليهموالرسلفالأنبياء

أمرهمنيعلموهلمبماويعرفونهم،ووعيدهووعده،ونواهيهأوامرهيبفغونهم

وأجسادهمفظواهرهم؛وملكويهوتهوجس!ص،وسلطانهوجلاله،وخلقه

ء!.س)2(و5

منالبشرعلىيطرأماعليهاطارىء،البشرباوصافمتصمهوبنيتهم

وأرواحهم،الإنسانيةونعوت،والفناءوالموت،والأسقامالأعراض

متشبهة،الأعلىبالملأمتعققة،البشرأوصافمنبأعلىمتصفةوبواطنهم

البشرية،عجزغالبايلحقهالا،والآفاتالتغيرمنسليمة،الملائكةبصفات

لماكظواهرهمللبشريةخالصةبواطنهمكانتلوإذ،الإنسانيةضعفولا

إياهم،ومخاطبتهم،لهمورؤيتهم،الملائكةعنالأخذأطاقوا

البشر.منغيرهميطيقهلاكما،)3(ومخالطتهم

صفاتوبخلاف،الملائكةبنعوتمتسمةوظواهرهمأجسامهمكانتولو

اللهقولمنتقدمكما،مخالطتهمإليهمأرسلواومنالبشرأطاقلما،البشر

الأرواحجهةومن،البشرمعوالظواهرالأجسامجهةمنفجعلوا؛تعالى

الملائكة.معوالبواطن

لاتخذتخليلاأمتيمنمتخذاكنت"لو:السلامعليهقالكما-9151

)1(

)2(

)3(

"يمكنهم".:المطبوعفي

(.الصحاح)مختارالفطرة:البنية:بنيتهم

.وأصدقاءأخلاءاتخاذهمأي.""ومخالتهم:المطبوعفي
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.(")1الرحمنخليلصاحبكملكن،الإسلاماخوةولكن؛خليلابكرأبا

.")2(قلبيينامولاعيناي"تنام:قالوكما-0152

.")3(ويسقينيربييطعمنيأظلاني؛كهيمتكملست"اني:وقال-1152

.والاعتلالاتالنقائصمنمطهرة،الافاتعنمنزهةفبواطنهم

بسطالىيحتاجالاكثربل؛همة][ذيكلبمضمونهايكتفيلنجملةوهذه

حسبيوهواللهبعون)141/أ(البابينفيالبابهذابعدبهناتيماعلىوتفصيل

الوكيل.ونعم

)1(

)2(

)3(

.545(،454،)543برقمتقدم

تنامانعيني"إن:بلفظعليهمتفقوهومرسلا.الحسنعنالطبقاتفيسعدابنرواه

.(161)4برقموسيأتي،()913برقمتقدموفد."قلبيينامولا

الأصولجاءانظر.هريرةوابي،وعائشة،وأنس،عمرابنحديثمنعليهمتفق

.(1561)برقموسيأتي،6937-382/
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لىوا2االبأب

نبيناعصمةفيوالكلأأالدينيةبالأموريختصفيما

وسلأمهعليهماللهصلواتالأنبياءوسائر

التغيراتمنالطوارىءأناعلم:عنهاللهرضىالفضلأبوالقاضيقال)1(

بغيرحواسهعلىأو،جسمهعلىتطراأنيخلولاالبشرآحادعلىوالافات

الحقيقةفيوكله؛واختياربقصدتطرأاو،والاسقامكالأمراض؛واختيارقصد

عقد:أنواعثلاثةإلىبتفصيله)2(المشايخرسمجرىولكن،وفعلعمل

-)3(-لا

.بالجوارحوعمل،باللسانودول،.

فيالاختياروبغيربالاختياروالتغيراتالآفاتعليهمتطرأالبشروجميع

كقها.الوجوههذه

جبلةعلىيجوزماجبلتهعلىويجوز،البشرمنكانوإن-!والنبيئ

خروجهعلىالإجماعكلمةوتمت،القاطعةالبراهينقامتفقد-البشر

غيروعلىالاختيارعلىتقعالتيالافاتمنكثيرعنوتنزيهه،عنهم

التفاصيل0منبهنأتيفيما-اللهشاءإن-سنبينهكما،الاختيار

)1(

)2(

)3(

.المطبوعمنوالمثبت،"حدثنا":الأصلفي

وعادتهم.دأبهم:المشايخرسم

الخفاجي.قالهصادقا3مصمماوعزمأ،جازمةنئةني!هاي:بالفلبعقا
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فصل

نبوتهوقتمنع!يو)1(النبيقلبعقدحكمفي

بالثهوالعلم،التوحيدبطريقمنهتعلقماان-توفيقهواياكاللهمنحنا-اعلم

العلمووضوح،المعرفةغايةفعلى،اليهاوحيوبما،بهوالإيمان،وصفاته

فيه،الريباوالشك[أ]و،ذلكمنبشي؟الجهلعنوالانتفاء،واليقين

والئقين.بذلكالمعرفةيضادماكلمنوالعصمة

يكونأنالواضحةبالبراهينيصحولا،عليهالمسلميناجماعوقعماهذا

:السلامعليهابراهيمبقولهذاعلىيعترضفلا؛سواهالانبياء)2(عقودفي

اللهاخبارفيابراهيميشكلماذ؛26]0:[البقرة(ققىليظممنولبهنبكقال!يو

لمشاهدةالمنازعةوتزك،القلبطمأنيـةارادولكن،الموتىباحياءلهتعالى

بكيفيتهالثانيالعلمواراد،بوقوعهالاولالعلملهفحصلالإحياء؛

ومشاهدته.

ربه،عندمنزلتهاختبارأرادإنما-السلامعليه-ابراهيمأن:الثانيالوجه

تؤص(أولتم)[تعالى]:قولهويكون؛ربهمنذلكبسؤالدعوتهاجا!بنهوعلم

.؟واصطفائك،وخلتك،منيبمنزلتكتصذقاي؛26]0:[البقرة

فييكنلموان،طمأنينةوقوةيقينزيادةسألأنه:الثالثالوجه

قوتها،فيتتفاضلقد)3(والنظريةالضروريةالعلومإذ؛شكالاول

فأراد؛النظرياتفيومجوز؛ممتنعالضرورياتعلىالشكوكوطريان

عيقإلى)4(اليقينعلممنوالترقيالمشاهدةإلىالخبرأوالنظرمنالانتقال

)1(

)2(

)3(

)4(

الخفاجي.قالهيقين!عندهثبتممابهوجزماعتقادهعليهانعقدما:ع!ي!قلبهبعقدالمراد

الخفاجي.قاله/قلوبهمعليهاارتبطتالتيعقائدهم:الانبياءعقود

التيهي:النظريةوالعلوم.ودليلبرهانالىتحتاحلاالتيالبديهيةهي:الضروريةالعلوم

بديهية.غيرلكونهاواستدلالنظرالىتحتاح

امتراء.ولافيهشكلا،الئابتالعلم:اليقينعلم
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كشفسأل!:اللهعبدبنسهلقال!ولهذا؛كالمعاينةالخبرفليس؛)1(اليقين

حاله.فيتمكنااليقينبنورليزدادالعيانغطاء

ذلكطلبويميتيحييربهبأنالمشركينعلىاحتجلماأنه:الرابعالوجه

عيانا!2(.احتجاجهليصح،ربهمن

المراد:؛الأدبطريقعلىسؤال!هو:بعضهمقول!:الخامسالوجه

الأمني!.هذهعن(ققىليظممن!و:وقوله،الموتىإحياءعلىأقدرني

فيزدادليجاوبلكن،شكوما،الشذنفسهمنأرىأنه:السادسالوجه

قزبه.

نفي")3(:ابراهيممنبالسكأحق"نحن:السلامعليهنبتناوقول!-1522

عليهبابراهيمهذاتظنأنالضعيفةللخواطروإبعاد،شكإبراهيميكونلأن

لكناإبراهيمشكفلو؛الموتىاللهوإحياء،بالبعثموقنوننحنأي؛السلام

عليهميجوزالذينأمتهيريدأنأو،الأدبطريقعلىإما؛منهبالشكأولى

اختبارعلىإبراهيمقصةحملتإنوالإشفاقالتواضعطريقعلىأو،الشك

يقينه.زيادةأو،حاله

ألذلجت!مثلإقكأنزتنامماشلثفىكنت!ان):قولهمعنيفما:قلتفان

ولا!أققرينمنت!ننفلازنبنمنآلحقكضذلقذقتكمنآل!حتيقرءون

.]49،59:يونس[(الخشرينمنفتكوتأددهئايتكذبواالذلىمنتكونن

بعضذكرهماببالكيخطرأن-وقلبك)142/أ(قلبيالله-ثبتفاحذر

أوحيفيما!أللنبيئشكإثباتمن-غيرهأو-عباسابنعن،المفسرين

.السلامعليه)4(جملةعليهيجوزلاهذافمثل؛البشرمنوأنه،إليه

)1(

)2(

)3(

)4(

عيانا.بمشاهدتهالحاصلوهو،اليقيننفس:اليقينعين

.مشاهدة:عيانأ

)926(.برقمتقدم

.المطبوعمنوالمئبت،""حملة:الأصلفي

806



.)1(يسألولم،!يوالنبييشذلم:][وغيرهعباسابنقالقدبل-1523

.)3(والحسن،)2(جبيرابنعنونحوه

()وعامة،")4(أسألولاأشك"ما:قالع!ي!النبىأنقتادةوحكى-4152

.هذاعلىالمفسرين

لمحان)6(كنتميو:للشاكمحمد!ياقل:المراد:فقيل:الآيةمعنىفيواختلفوا

.]49:يونس[لآيةا(00.شكفى

يخايهاقل):قولهوهوالتأويلهذاعلىدكمانفسهاالسورةوفي:قالوا

ائذىأدلهأغبدولبهنأدلهدونمنتحسدونألذينأغبدفلادينىمنشكفىكنشإنألناس

.صصا

.]401:يونس[(المؤضمنينمنأكونأنوأمزتيؤفمبهئم

ألثزكتلينميو:قالكما،!يوالنبيوغيرالعرببالخطابالمراد:وقيل

.غيرهوالمراد،لهالخطاب]56:[الزمر(اتجسرينمنوليهوننعلكلحطن

]901هؤلاء([هود:يعبدممامريؤفىتكفلا!و:تعالىقولهذلكومثل

كثير.ونظيره

الدهلايتكذبواآلذلررمنولاتكونن):يقولتراهألا:العلاءبنبكرقال

إليه؛يدعوفيماالمكذبكان!ووهو.]59:[يونساتخسرين(منفتكوت

؟!به)7(يكذبمفنيكونفكيف

.غيرهبالخطابالمرادأنعلىيدككلهفهذا

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

."المختارة"فيالضياءوصححه،مردويهوابن،حاتمأبيوابن،المنذرابناخرجه

التابعين.ساداتمن،سعيدهو:جبيرابن

.البصرييسارابنهو:الحسن

مرسل.وهو.(11)95المناهلجرير/ابنأخرجه

.المطبوعمنوالمثبت."...وعامة"ونحوه:الأصلفي

نسختنا.فيماوالتلاوة،""إن:المطبوعفي

.""كذب:المطبوعفي
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95]:[الفرقان(خبيرابهءفشلألرخمن):قوله[الاية]هذهومثل

،المسؤولالخبيرهولمج!ي!والنبيئ،النبيئليسأل،ع!النبيغيرهاهناالمامور

السائل.المستخبرلا

الكتابيقرؤونالذينبسؤال!النبيغيربهأمرالذيالشكهذاإن:وقال

والشريعة.التوحيدمناليهدعافيمالا،الأممأخبارمن][اللهقصهفيماهوإنما

دونمنأجعلنازسلنامنقبلكمنأرسلنامنوشئل):تعالىقولههذاومثل

والخطاب،المشركونبهالمراد45]:[الزخرف(يغدونءالهةألرخن

القتبيئ)1(.قاله؛ع!ج!للنبيمواجهة

وتم،الخافضفحذف؛قبلكمنأرسلناعفنسلناالمعنى:وقيل

الاية]54:[الزخرف(...ألرخندونمنأجعلنا):الكلامابتدأثم؛الكلام

مكي.حكاه؛جعلنامااي؛الإنكارطريقعلىاخرهاإلى)142/ب(

يقيناأشدفكان؛ذلكعنالإسراءليلةالأنبياءيسألأنع!ي!النبيئأمر:وقيل

.السؤالإلىيحتاجأنمن

زيد.ابنقاله؛"اكتفيتقد؛أسأل"لا:قالانهفروي-1525

قولمعنىوهوالتوحيد؟بغيرجاؤوهمهلأرسلنا؛منأممسل:وقيل

.وقتادة،والضحاك،والسدي،مجاهد

لمتعالىوأنه)2(،الزسلبهبعثتبماإعلامهقبلهوالذيبهذاوالمراد

في؛وغيرهمالعربمشركيعلىردالأحد؛غيرهعبادةفييأذن

.3]:[الزمر(زلفعاللهإلىليقربوناإلآنعبدهتمما)3():قولهم

فلابا!قزئكشنمترل!وأتهيعلمونألكئفءاتئنهوواثذين!الو:تعالىقولهوكذلك

وإن،اللهرسولبأنكعلمهمفيأي؛]411:[الأنعام(المقزين!فتكولق

)1(

)2(

)3(

نسختنا.فيوردماالحلبيالبرهانورخح،""العتبي:نسخةفي

.المطبوعفيتردلم."نسخة،"قبله:زيادةالأصلفي

قربى.:()زلفى.نسختنافيماوالتلاوة."إنما":المطبوعفي
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الآية.أولفيذكرفيماشكهبهالمرادوليس؟بذلكيقزوالم

ذلك:فيامترىلمنمحمد!ياقل:أي؛تقدممامثلعلىأيضايكونوقد

وهوصكماأتتغىاللهأفغير!:]الآية[أولقولهبدليل،الممترينمنتكوننلا

رفيئنمنزلووأنهيعلمونألكئفءائينهووأئذينمفصلااتكئثالتحمأنزلأئذى-

بذلكيخاطبء!ي!النبيوان]141:[الأنعام(ألممزينمفتكوننفلابالمحأ

.غيره

للتاسقلتءأنت):()1السلامعليهلعيسى][تعالىكقوله!ط؛تقريرهو:وقيل

يقل.لمأنهعلموقد]611:ئدةالما[(ألئهدونمنإلهينوأئأتخذوق

علمك،إلىوعلماطمأنينةتزددفاسألشكفيكنتمامعناه:وقيل

ويقينا!2(.

الكتبفيصفتكعنفسلهمبهوفضلناكشرفناكفيماتشككنتإن:وقيل

فضائلك.ونشر

فيماغيركمنشكفىكنتإنالمراد:أن)3(عبيدةأبىعنوحكى

[ه].أنزلنا

!ذبوا(قذأنهموظنواالرسملأشتيسإذاحغ!ه:قولهمعنىفما:قيلفإن

التخفيف؟قراءةعلى]011:[يوسف

تظناناللهمعاذعنها]:الله[رضيعائشةقالتهماذلكفيالمعنىقلنا:

منانظنوااستيأسوالماالرسلأنأ()143/ذلكمعنىوإنما؛بربهاالرسلذلك

المفسرين.أكثرهذاوعلى؟كذبوهمأتباعهممنالنصروعدهم

الأنبياءعلىلا،والأممالأتباععلىعائد"ظنوا"فيالضميرإن:وقيل

)1(

)2(

)3(

.المطبوعفييردلم"،السلامعليه"لعيسى:قوله

."ويقينك":المطبوعفي

وقيل)991(سنةهـومات)011(سنةولد.نحويعلامةإمام،المثنىبنمعمرهو

.-9445447/النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظرهـ.21(0)
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.العلماءمنوجماعة،جبيروابن،والنخعي،عباسابنقولوهو؛والرسل

شاذمنبالكتشغلفلا؛بالفتح-!وكذبوا()1(:مجاهدقرأالمعنىوبهذا

بالانبياء؟!فكيف،العلماءبمنصبيليقلامما،بسواهالتفسير

قوله!في؛الوحيومبتدأ،السيرةحديثفيوردماوكذلك-ام525

رؤيةبعداللهاتاهفيماالشذمعناهليس")2(-نفسيعلئخشيت"لقد:لخديجة

الوحي،واعباء)3(الملكمقاومةقؤتهتحتملألأخشيلعقهولكن؛الملك

.()نفسهتزهقأو،قلبهفينخلع)4(

ذلكيكونأو؛الملكلقائهبعدقالهأنه:الصحيحفيوردماعلىهذا[و]

منعليهعرضتمالأول!بالنبوةلهتعالىاللهوإعلام)6(الملكلقياهقبل

كما؛)7(والتباشيرالمناماتوبدأته،والشجرالحجرعليهوسلم،العجائب

فيأريثم،المنامفيأولاكانذلك[إن]:الحديثهذاطرقبعضفيروي

ومشافهة؛مشاهدةالامريفجأهلئلا؛السلامعليهلهتأنيسا؛ذلكمثلاليقظة

البشرية.بنيةحالةلاولتحتملهفلا

بهبدىءماأول!عنها]:الله[رضيعائشةعنالصحيحوفي-1526

وقالت:؛الخلاءإليهحببثم:قالت؛الصادقةالرؤياالوحيمن!ماللهرسول

.)8(الحديث...حراءغارفيوهوالحقجاءهأنإلى

يسمع.سنةعشرةخمسبمكة!ي!النبيمكث:عباسابنوعن-1527

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.شاذةقراءةوهي

الوحي.بدءحديثمنفقرةوهو.عائشةحديثمن(016)ومسلم)3(البخاريأخرجه

ومخاطبته.لقاؤه:الملكمقاومة

.المطبوعمنوالمثبت""لينخلع:الأصلفي

روحه.تخرج:نفسهتزهق

.المطبوعفيتردلم،""الملك:كلمة

.بالنجؤةمج!عولهالمبشرةالعلامات:)التباشير(

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن(016)ومسلم،)3(البخاريأخرجه
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يوحىسنينوثمانيشيـا؛يرىولاسنينسبعالضوء)2(ويرى)1(،الصوت

)3(.إليه

جوارهوذكر-قال!النبيأنبعضهمعناسحاقابنروىوقد-1528

نحووذكراقرأ؟"ما:فقلت،اقرأ:فقالنائموأنا"فجاءني:قال-حراءبغار

السورة(00رئكباسصآقرأ):)143/ب([إياه]وإقرائهلهغطهفيعائشةحديث

[ثلاثا].

يكنولم،قلبيفيصورتكأنمانوميمنوهببت،عني"فانصرف:قال

.مجنوناوشاعرمناليابغض

الجبلمن)4(حالقالئلأعمدنأبدا؛بهذاقريشعنيتحدثلا:قلتثم

فلأقتلنها.،منهنفسيفلأطرحن

أنتمحمد!ياالسماء:منيناديمنادياسمعتاذلذلكعامدأنافبينا

وذكر"...رجلصوورعلئجبريلفاذارأسيفرفعت؛جبريلوأنا،اللهرسول

.()يثالحد

قبلكانانما،قصدلماوقصده،قاللماقولهأنهذافي[لك]بينفقد

وإظهاره،بالنبوةله[تعالى]اللهاعلاموقبل،السلامعليهماجبريللقاء

بالرسالة.لهاصطفاءه

لخديجةقال-السلام-عليهأنهشرحبيلبنعمروحديثومثله-9152

)2(

)3(

)4(

الملك.صوتاي:الصوتيسمع

الملك.نورأي:الضوءويرى

بعدمكةفيلبثكج!انهوالمشهور)1/312(.وأحمد،)2353/123(مسلمأخرجه

سنة.وستونثلاث!شي!وعمرهومات.سنينعشرالمدينةوفي.سنةعشرةثلاثالنبوة

."هذا":المطبوعفي

بناللهعبدبنالملكعبدطريقمن121(-ص)012سيرتهفيإسحاقابناخرجه

)إلى.جهالةفيإسنادوهذا.العلمأهلبعضعن،الثففيجاريةبنالعلاءبنسفيانأبي

عالي.جبلأي:(حالق
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نأ!واللهخشيتوقد،نداءسمعتوحديخلوتاذا"اني:عنهااللهرضي

.لأمر")1(هذايكون

لأسمع"اني:لخديجةقالع!ي!النبيأنسلمةبنحمادروايةومن-0153

.")2(جنونبييكونأنوأخشى،ضوءاوأرى،صوتا

"ان:الاحاديثهذهبعضفيقوله-صحلو-يتأؤلهذاوعلى-1531

؛رآهماتصحيحفيالشكمعانيمنهايفهموألفاظا")3(مجنونأوشاعرالأبعد

رسوله؛أنهاللهوإعلام،لهالملكلقاءوقبل،أمرهابتداءفيكلهكانوأنه

طرقها؟!تصحلاالالفاظهذهوبعضفكيف

يجوزولا،ريبفيهيصحفلاالملكولقائهلهتعالىاللهإعلامبعدوأما

إليه.ألقيفيماشكعليه

بمكةيرقىكان!ي!اللهرسولأنشيوخهعنإسحاقابنروىوقد-1532

يصيبه؛كانمانحوأصابهالقرانعليهنزلفلما،عليهينزلأنقبلالحينمن

.فلا")4(الآن"أفا:قال؟يزقيكمنإليكأوجه:خديجةلهفقالت

...رأسها.بكشفجبريلأمرواختبارهاخديجةوحديث-1533

وأن،ع!واللهرسولنبوةصحةلتتحققخديجةحقفيذلكإنما()الحديث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(1)164المناهل/الدلائلفيالبيهقيأخرجه

أحمد"رواه:وقالعباسابنحديثمن)8/255(الزوائدمجمعفيالهيثميأورده

."الصحيحرجالأحمدورجال....بنحوهوالطبرانيومرسلامتصلا312(/1)

يريد:الأبعد()إن.جهالةسندهوفي.()1528برقمالمتقدمإسحاقابنحديثمنفقرةهو

.(ص)121اسحاقابنسيرةفيكماكي!نفسه

:قالجعفرأبيعن،بكرأبيبناللهعبدطريقمن124()1/سيرتهفيإسحاقابنرواه

بنتخديجةفكانت،الوحيينزلأنقبلإليهفتسرع،بمكةالعينتصيبهلمجي!اللهرسولكان

.فذكره...ترقيهبمكةعجوزالىتبعثخويلد

قال)8/256(.الزوائدمجمعفيكماخديجةحديثمنالأوسطفيالطبرانيأخرجه

."حسن"وإسناده:الهيثمي

614



!)144/أ(للنبيذلكفعلتأنهالا،عنهاالشذويزول!،ملكيأتيهالذي

بذلك.حالههووليختبر

،عروةبن)1(يحيىبنمحمدبناللهعبدحديثفيوردقدبل-1534

الأمرتختبر)2(أنخديجةأمرورقةأن:عائشةعن،ابيهعن،هشامعن

)3(.بذلك

!ص:اللهلرسول!قالتأنهاحكيمأبيبناسماعيلحديثوفي-1535

جاءفلما"نم":قال!؟جاءكاذابصاحبكتخبرنيأنتستطيعهل!عمبنيا

اخره؛إلىالحديثوذكر"...شقيإلىاجلس:لهفقالت،أخبرهاجبريل

وامنت،وأبشرفاثبت!عمبنياالملكهذاإ)4(شيطانهذاما:فقالت:وفيه

لإيمانها،ومستظهر!لنفسها،فعلتهبمامستثبتةانهاعلىيدل!فهذا

5!ي!%لاللنبيئ

بلغنا-فيما-ع!االنبي"فحزن:)6(الوحيفترةفي(معمر)-وقول!1536

هذافييقدحلاالجبال!")8(شواهقمنيتردىكي)7(مرارامنهغداحزنا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.المطبوعمنوالمثبت.تحريفوهو،"عن":الاصلفي

تمتحن.أي:"تخبر":المطبوعفي

المجروحينفيحبانابنقال.الزبيربنعروةبنيحيىبنمحمدبناللهعبدإسنادهفي

والحديث،32()3/الميزانلسانوانظرعنه"الروايةولاحديثهكتابةيحللا":(11)2/

.(1)168المناهل/الدلائلفينعيمأبوأخرجه

"."بشيطان:المطبوعفي

لههـ.()153سنةوماتهـ،)76(أو)75(سنةولد.حافظإمام،راشدبنمعمرهو

ب"مصنفملحقاوطع.الأعظميالرحمنحبيبالمرحومالعلامةحققه"الجامع"كتاب

."الرزاقعبد

.النزولفيوتواليهتتابعهوعدماحتباسهيعني:الوحيفترة

المصنف.نقلحيثالبخاريلروايةموافقنسختنافيوما،"كاد":المطبوعفي

موصولا.وليسبلاغاتهمنوهو.()8296البخاريأخرجه،معمرقول
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)1(،راويهذكرولا،يسندهولم،بلغنافيما:عنهمعمرلقول!،الأصل

جهةمنإلاهذامثليعرفولا؛قالهمج!م!النبيئأنولا،بهحذثمنولا

ذلكفعلأنهأو؛ذكزناهكماالأمرأولكانأنهعلىيحملقدأنهمع،ع!ي!النبى

فىئقسكبضفلعفك):تعالىقالكما،بلغهمنتكذيبمنأحرجه!2(لما

.]6:الكهفأ(سفا(ائحديثبهذايؤمنواثؤإنءاثرهم

بناللهعبدعن،شريكرواهحديثالتأويلهذامعنىويصحح-1537

اجتمعوالماالمشركينأن:عبداللهجابربنعن)3(،عقيلمحمدبن

إنهيقولوا:أنعلىرأيهمواتفق،ع!ي!االنبيشأنفيللتشاوربدارالندوة

له:فقالجبريلفأتاهفيها؛وتدثر،ثيابهفيوتزمل،عليهذلكاشتدساحر،

.]1:المدثرا(أئمذثر()ياتها(ميو)4و]1:المزملا(المزملياثها!يه

ربه،منعقوبةيكونأنفخشي،منهسبحبأولأمرالفترةأنخافأو

به.فيعترض،ذلكعنبالنهيشرعبعديردولم،بنفسهذلكففعل

بهوعدهملما،لهقومهتكذيب-خشيةالسلامعليه-يونسفرارهذاونحو

نقدرلنأنفظن!و:السلامعليهيونسفي]أتعالىاللهوقول!؛العذابمن

عليه.نضئقلنأن)144/ب(معناه87]:الأنبياءأالاية(00.عله

خروجه.فيمسلكهعليهيضيقوألأاللهرحمةفيطمع:مكيئقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.""رواته:المطبوعفى

صدر.وضيقحرحفيأوقعهأي:)أحرجه(

الكمالتهذيبانظر،نسختنافيماوالصواب،"عقيلبناللهعبدبن"محمد:المطبوعفي

(.عقيلبنمحمدبنالله)عبدترجمة

.المطبوعفيتردلم"الواو"

بنمعلى"وفيه:7013/الزوائدمجمعفيالهيثميقال.الأوسطفيوالطبرانيالبزاررواه

فيقال.الطبرانيعندعباسابنعنالبابوفي".كذابوهو،الواسطيالرحمنعبد

بناهادار:(الندوة)دار."متروكوهو،الخوزييزيدبنإبراهيم"وفيه:7131/المجمع

سميت،الزيادةبابفسحةالانهوالذي،الكعبةمنالشماليالجانبفيكلاببنقصي

.()491:صالبيترحابفيانظر.والشرللخيرفيهاينتدونكانوالأنهمبذلك
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العقوبة.عليهيقضيلاأنهبمولاهظنهحسن:وقيل

أصابه.ماعليهنقدر:وقيل

بالتشديد.(عليه!ونقدر:(قرىء)1وقد

وذهابه.)2(بغضبهنؤاخذه:وقيل

.الاستفهامعلى؟عليهنقدرلنأنأفظن:معناه:زيد)3(ابنوقال

ربه.صفاتمنصفةيجهلأنبنبييظنأنيليقولا

لقومهمغاضبا:الصحيح87]:[الانبياءمشضبا(ذهبإذ):قولهوكذلك

ذإوجل][عزلربهلا؛وغيرهما،والضحاك،عباسابنقولوهو؛لكفرهم

بالأنبياء!فكيف،بالمؤمنينتليقلاكفر:اللهومعاداة؛لهمعادا!:اللهمغاضبة

فيوردكما،يقتلوهأوبالكذب)4(يسموهأنقومهمنمستحييا:وقيل

الخبر.

علىبهاللهأمرهأمرإلىالتوجهمنبهأمرهفيماالملوكلبعضمغاضبا:وقيل

لذلكفخرجعليهفعزم؛منيعليهأقوىغيري:يونسلهفقال؛اخرنبيلسان

مغاضبا.

إنماونبوته-السلام-عليهيونسإرسالأن:عباسابنعنرويوقد

بآنع!إءوهوفنبذته)!:بقولهالايةمنواستدل،الحوتنبذهأنبعد()كانت

يزلدكىت(أؤألفماثةإكوأرسلته،يقطيهزمنشجئعلةؤنبتئما،سقيو

.]1-45147:[الصافات

)1(

)2(

)3(

)4(

.24()4/القاريملأعليقالهالشواذ/فيأي

.المطبوعفيتردولم.الصحةعلامةوعليها،""لمعصيته:زيادةالاصلهامشعلى

.النساختحريفمنوهو:الخفاجيقال.زيد""أبو:المطبوعفي

.يصفوه:يسموه

.""كان:المطبوعفي
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وذكر48]:القلمأ(000أدتكصاحبتكنولا!:بقولهأيضاويستدل

القصة.

إذاالقصةهذهفتكون؛]05:[القلمالفلحين(منفجعلهرئهفاتجنبه):قالثم

نبوته.قبل

قلبي،علئليغان"ائه:السلامعليهقولهمعنىفما:قيلفإن-1538

.؟")1(مرةمئةيومكل[في]اللهفأستغفر

")2(.مرةسبعينمنأكثراليوم"في:اخرطريقوفي-9153

عليهقلبهفيوقعيىيبا!3(أووسوسةالغينهذايكونانببالكيقعانفاحذر

،)4(عبيدةابوقاله؛ويغطيهالقلبيتغشىما:هذافيالغينأصلبل؛السلام

عليها.الغيماطباقوهو؛السماءغينمنوأصله

كالغيم]التغطية[كليغطيهولاالقلبيغشيشيءوالغين:غيرهوقال

الشمس.ضوءيمنعولا،الهواءفييعرضالذيالرقيق

منأ()145/أكثرأومرةمـةقلبهعلىيغانأنهالحديثمنيفهملاوكذلك

؛الرواياتأكثروهو؛ذكرناهالذيلفظهيقتضيهليسإذ؛اليومفي][مرةسبعين

غفلاتإلىإشارةالغينبهذاالمرادفيكون؛للغينلاللاستغفارعددهذاوإنما

بما،الحقومشاهدةالذكرمداومةعنوسهوها(،)نفسهوفترات،قلبه

)6(،الأهلومعاناة،الأمةوسياسة،البشرمقاساةمنإليهدفع!مكان

الرسالة،أداءأعباءمنوكلفه؛النفسومصلحة)7(،والعدو،الوليومقاومة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(1016،1628)برقموسيأتي.المزنيالأغرحديثمن27(0)2مسلمأخرجه

.()9162برقموسيأتي.هريرةأبيحديثمن63()70البخاريأخرجه

حجابا.أي،"رينأ":المطبوعوفي.شكا:ريبا

عبيد".أبو":المطبوعفي

وكسلها.فتورها:نفسهفترات

بأمرهم.الاعتناء:الأهلمعاناة

والعدو.بالولييتعلقالذيبالأمرالقيامأي:والعدوالوليومقاومة
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لماولكن؛خالقهوعبادة،ربهطاعةفيهذاكلفيوهو؛الامانةوحمل

معرفة؛بهوأتمهم،درجةواعلاهم،مكانةاللهعندالخلقأرفعك!حمكان

بكلتتهوإقباله،بربهوتفزده،همتهوخلو،قلبهخلوصعندحالهوكانت

عنها،فترتهحال-السلامعليه-رأى،حاليهأرفعهنالكومقامه،عليه

مناللهفاستغفر؛مقامهرفيعمنوخفضا،حالهعليمنغضا،بسواهاوشغله

ذلك.

وأشهرها.الحديثوجوهأولىأو]هذا

فقارب؛حولهوحام،الناسمنكثيو)1(إليهمال،بهأشزنامامعنىوإلى

)2(ه

يردولم

جوازعلىمبنيوهو؛محياهللمستفيدوكشفنا،معناهغامضقربناوقد

.)3(سيأتيماعلى،البلأعطريقغيرفيوالسهو،والغفلات،الفترات

بتنزيهقالممنالمتصؤفةومشيخة،القلوبأربابمنطائفةوذهبت

نأإلىفترةأوسهو*)4(حالفيعليهيجوزأنوأجله،جملةهذاعنع!مالنبي

-السلام-عليهأمتهأمرمنفكرهويغم،خاطرهيهمما:الحديثمعنى

لهم.فيستغفر؛عليهمشمفقتهوكثرة،بهملاهتمامه

لاتوله؛تتغشاهالتيالسكينة:قلبهعلى-هنا-الغينيكونوقدقالوا:

استغفارهويكون04]؛:التوبةأ(لجهسحينتواللهم!فأ!زل:تعالى

والافتقار.للعبوديةإظهاراعندها-السلامعليه-

علىبحملهم()لامتهتعريفهذاوفعلهاستغفارهعطاء:ابنوقال

الاستغفار.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.المطبوعفيتردلم،""إليه:كلمة

إليه.يصللم:يردلم

".سيأتي"كما:المطبوعفي

.المطبوعمنوالمثبت،إبسهو"الاصلفي

.""للأفة:المطبوعفي
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الأمن.إلىب()145/يركنونولا،الحذرويستشعرون:غيره[و]قال

فيستغفر،قلبهتغشىوإعظامخشيةحالةالإغانةهذهتكونأنيحتملوقد

لعبوديته.وملازمة،للهشكراحينـذ

.شكورا؟")1(عبداأكون"أفلا:العبادةملازمةفيقال-كما0154

هذاطرقبعضفيرويمايحملالأخيرةالوجوههذهوعلى-1541

،مرةسبعينمنأكثراليومفيقلبيعلئليغان"انه:السلامعليهعنهالحديث

.")2(اللهفأستغفر

لجمعهمالئهولؤشا!و:السلامعليهلمحمدتعالىقولهمعنىفما:قلتفإن

.3]5:الأنعام[(ألخهلينمنتكوننفلاتهدئاعلى

منتكونأنأعظكاقعقمبهءلكلتسمالشتنفلا!و:السلامعليهلنوعوقوله

.]4آ:[هودالخهلين(

:السلامعليهنبيناايةفيقالمنقولإلىذلكفييلمفتلاأنهفاعلم

:نوحايةوفي.الهدىعلىلجمعهمشاءلواللهأنيجهلمفنتكوننفلا

؛]54:[هود(ألحقوغدكوإن):لقوله؛حقاللهوعدأنيجهلممنتكوننلا

.الأنبياءعلىيجوزلاوذلك؛اللهصفاتمنبصفةالجهلإثباتفيهإذ

:قالكما،الجاهلينبسماتامورهمفييتشبهواألأوعظهموالمقصود

التيالصفةتلكعلىكونهمعلىدليلمنها)3(ايةفيوليس(.أعظلثإق)

لكلتسمافلالشتن!ه:قبلهانوحوآية؟فكيف؛)4(عليهاالكونعناللهنهاهم

يحتاجقدهذامثللأن(؛)أولىقبلهاماعلىبعدهامافحمل(.بهءعقئم

.إذنإلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.()1645برقموسيأتي،)638(برقمتقدموقد،عليهمتفق

المصادر.منيديبينفيماالروايةهذهعلىأقعلم

"منهما".:المطبوعفي

بها.الاتصافأي:عليها()الكون

.المطبوعمنوالمثبت،"اولىبعدهاماعلىقبلهاما"فحمل:الاصلفي
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علمه،عنهطوىعمايسألهاناللهفنهاه؛ابتداءفيهالسؤالإباحةتجوزوقد

ابنه.لهلاكالموجبالسببمنغيبهمنواكنه

إن!اطثمنلتسإنإ):بقولهذلكباعلامهعليهنعمته][تعالىاللهأكملثم

مكي.معناهحكى.]64:[هودعلغيرصلح(

إعراضعلىالصبربالتزامالاخرىالآيةفي-السلامعليه-نبيناامركذلك

حكاهالتحشر.بشدةالجاهلحالفيقارب؛ذلكعنديحرحولا؛لمحومه
و)1(5

.فورك)2(بنبكرأبو

الجاهلين.منتكونوافلا:أيمحمد!ي!؛لأمةالخطابمعنى:وقيل

كثير.القرآنفيمثله:وقال؛مكيمحمدأبوحكاه

قطعا.النبوةبعدمنهالانبياءأ()146/بعصمةالقولوجب)3(الفضلفبهذا

منشي!عليهميجوزلاوأنه،هذامنعصمتهمقررتفإذا:قلتفإن

منه،وتحذيره،فعلهانذلكعلى][ع!ي!!لنبينااللهوعيداذامعنىفما،ذلك

.]56:لزمرا[(أتجسرينمنوليهوننعلكليجطنألثركتلفى):كقوله

طص

منإذافانكفعفت!انيضرتزولاينفعكلاماأدلهدونمنتذعولا!و:]تعالى[وقوله

.]601:يونس[(الطابين

إذاالى:بمقليلاشئاإلته!تر!نكدتلقذثبنئكأنودؤلآ):][تعالىوقوله

نصيرا(علتنالكتجدلاثمألمحماتوضعفأتحيوةضغفلأذقتك

75].،74[الإسراء:

)1(

)2(

)3(

.]54:قةالحا[(باليمينمهلأضذنا!و:وقوله

.صدرايضيقلا:(يحرج)ولا

.المطبوعفييردلم،بكر""ابو:قوله

."اوجبالفضل"فهذا:المطبوعفي
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الاية(0..أدئهسبيلعنيضفوكألأزضىفمنأتحزتطعوإن!و:وقوله

.]611:[الأنعام

.]42:[الشورى(دلبكيختوعكالهيش!فإنمالو:وقوله

.]67:ئدةالما[(لتورسابلغتفاتفعلئؤفىان!الو:وقوله

]ا:لاحزابا[(لمتفقينوأتبهفرينأتطعولاالثهأتق):قولهو

نأ،عليهيجوزولا،يصخلا[ع!ح!]أنه-وإياكالله-وفقنافاعلم

اللهعلىيتقؤل!ولا[به]يشركأنولا،رئهأمريخالفوأن،يبفغلا

الكافرين؛يطيعأو،قلبهعلىيختمأويضلأو،عليهيفتريأو،يحبلاما

نإإبلاغهوأن،للمخالفينالبلاعفيوالبيانبالمكاشفةامرهيشرتعالىاللهلكن

بلغ.مافكأنهالسبيلبهذهيكنلم

ألاسى(منيعصمثواللهمالو:بقوله)1(قلبهوقوى،نفسهفطيب

مع!مآ(إننىغافآلا!الو:وهارونلموسىقال!كما67]؛:[المائدة

عنهمويذهب،اللهدينوإظهار،الإبلاعفيبصائرهملتشتد46]؛:[طه

للنفس.المضعفالعدوخوف

لقطغناثم،فييمباليمينمهنالأف)*3تألأقاويلبعضعلتنانقؤلولؤ):]تعالى[قولهوأما

.]64-44:قةلحاا[(2)(أتوتينمه

75][الإسراء:(المحماتوضعفأتحيؤةضعصلأذقتدبرإذا):وقوله

وهو،يفعلهممنكنتلووجزاؤك،هذافعلمنجزاءهذاأن:فمعناه

يفعله.لا

أدله(سبيلعنيضملوكألازضىفمنأتحزتطغوإنمالو:قولهوكذلك

كضرواأئذيىتطيعواإن):قال!كما؛غيرهبهفالمرادا]16:[الأنعام

.]941:عمران[الخسرين(فتنقلبواأغقنكتمعكو!خيرذ

)1(

)2(

.المطبوعمنوالمثبت،تحريفوهو،""عليه:الأصلفي

الظهر.نخاعأو،القلبنياط:الوتين
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ليخبطنأدثركتلفىو!ه2]4:[الشورى(ققبكيخت!عكاقهلمجش!الان!:وقوله

؛أشركمنحال!هذهوأنغيرهبه)1(فالمراد،أشبههوما65]:[الزمر(علك

.هذاعليهيجوزلاع!ي!والنبيئ

تأفيهفليس!]1:الأحشابأ(وا!صألبهفرينتطعولااللها!ت):وقوله

ولا):قال!كما؛يشاءبما]ويأمحأهيشاءعماينهاه1/ب()46والله،أطاعهم

وما:شئمنحسابهممقعلئربرماوتجههلرلدونوأتحمثىباتغد!ضرئهصيذعونأئذينتظرد

كانوما.]25:نعامالأ1(لطدبأمنفتكونفمالردهم:شىفنعلتهوحسابكمق

الظالمين.منكانولا-السلامعليه-طردهم

فصل

])2(وصفاتهتعالئبالئهالجهلمنالنبؤةقبلالأنبياءعصمةافي

أنهموالصواب؛خلاففيه)3(فللناسالنبوةقبلالفنهذامنعصمتهموأما

في)4(والشكوصفاتهباللهالجهلمنالنبوةقبل-السلامعليهم-معصومون

ذلك.منشيء

منذالنقيصةهذهعنبتنزيههمالأنبياءعنوالآثارالأخبارتعاضدتوقد

،المعارفأنوارإشراقعلىبل؛والإيمانالتوحيدعلىونشأتهم،ولدوا

منالأول!القسممنالثانيالبابفيعليهنبهناكما،السعادةألطافونفحات

.هذاكتابنا

)1(

)2(

)3(

)4(

بكفرعرفممنواصطفينبىءأحداأنالأخبارأهلمنأحدينقلولم

.المطبوعفيتردلمبه"":كلمة

.عنديمنحاصرتينبينما

.المطبوعمنوالمثبت،""وللناس:الأصلفي

.""والتشكك:المطبوعفي

623



القلوببأنبعضهماستدكوقد؛النقلالبابهذاومستند.ذلكقبلوإشراك

سبيله.هذهكانتعمنتنفر

وعير،افترتهمابكل-السلام-عليهنبينارمتقدقريشاإن:أقولوأنا

وأ،عليهاتعالى]اللهنصمما،واختلقتهأمكنهامابكلأنبياءهاالأممكفار

الهته،برفضهمنهملواحدتعييراذلكمنشيءفينجدولم،الزواةإلينانقلته

-")1(0

)2(.عليهجامعهمقدكانمابتزكبدمهولمريعه

محتجين،معبودهفيوبتلويه،متبادرين)3(بذلكلكانوا،هذاكانولو

توبيخهمنالحجةفيوأقطعأفظعقبليعبدكانعمابنهيهملهتوبيخهمولكان

قبل.مناباؤهميعبدكانوما،الهتهمتركهمعنبنهيهم

ذإ؛إليهسبيلايجدوالمأنهمعلىدليلعنهالإعراضعلىإطباقهم)4(ففي

وقالوا:،القبلةتحويلعنديسكتوالمكما،عنهسكتواولما،لنقلكانلو

عنهم.اللهحكاهكما،]241:البقرةأ(000كالؤاعليهأألققتلنهمعنولعهئمما)

وإذأضذنا):تعالىبقولههذاعنتنزيههمعلىالقشيريالقاضياستدلوقد

!ثمامتهمو3ضذناصضأتنوعيممىوموسىوإبنهيمنوحومنو!فميثقهمافبمنمن

.7]:لأحزابا1يخظا(

!تعمنءاتئتىلمحآالنيتنجممثقاللهوأضذ)وإذ]:أتعالى()وقوله

ولتنصرنه(بهءلؤمننمعكملماضصدقرسولضذ!نمضوحكمؤ

.81]:عمرانالا

)147/أ(.الميثاقفياللهفطهره:قال

بهبالإيمانالنبيينميثاقياخذثم،خلقهقبلالميثاقمنهياخذأنوبعيد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

وتوبيخه.لومه:تقريعه

عليه.وافقهم:عليهجامعهم

.""مبادرين:المطبوعفي

إجماعهم.:إطباقهم

.""وبقوله:المطبوعفي
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هذا.الذنوبمنغيرهأوالشزكعليهويجوز،بدهورمولدهقبلونصره

كلامه.معنىهذا.ملحد)1(إلايجؤزهلاما

قلبهوشق]السلاماعليهجبريلأتاهوقدذلكيكونوكيف-1542

صصس2(كا.
غسلهثم،منكالشيطانحظهذا:وقال،علقةمنهواستخرج،صعيرا

.المبداأخباربهتظاهرتكما،وإيمانأحكمةوملأه

هذارفي(!و:والشمسوالقمرالكوكبفيإبراهيمبقولعليكيشبهولا-

النظروابتداء،الطفوليةسنفيهذاكان:قيلقدفإنه76]:[الانعام

التكليف.لزوموقبل؛والاستدلال

،مبكتا+(ذلكقالإنماأنهإلىالمفسرينالعلماءمنالحذاقمعظموذهب

عليهم.ومستدلأ،لقومه

!رئي؟فهذا:والمراد؛الإنكارموردالواردالاستفهاممعناه:وقيل

:قالكما؛قولكمعلىأي76]:الانعامأ(هذاربمالو:قوله:الرخاجقال

عندكم.أي]47:فضلتأ(ىشرتحذأتن!يو

عين:طرفةباللهقطأشركولا،ذلكمنشيئايعبدلمأنهعلىويدل

.7]0:الشعراءأ(تعبدونماوقؤمهءلاشهإدالال):عنهتعالىاللهقول

عدؤل!لمحإنهم!الأقدمونوءابآؤ-أنتو!تغبدونكت!ماأفرءيمو):قالثم

.77]-57:الشعراء[(الفدينرثالأ

.الشركمن:اي؛84]:الصافاتأسليو(بققبربوإدجا):وقال

.3]5:هيمبراإ[(لاضمنامأنعبدأن!لنئوأتجنتنى!و:وقوله

ألضالين(اتقو!منلأ!ونفربىتهدقلتملين):قولهمعنىفما:قلتفان

.77]:الأنعاما

)1(

)2(

)3(

الحق.عنمائلزائغ:ملحا

.بعدهوما(14)5برقمالشريفصدرهشقاحاديثتقدمت

ئخأ.موعأمقم:مبكتا
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وعبادتكم،ضلالتكممثلكه!فيأكنبمعونته]اللهايؤتدنيلمإنإنه:قيل

.الضلالمنالأزلفيمعصومفهووإلا؛والحذرالإشحفاقمعنىعلى

منفخرجن!ملرسلهغ!فرواالذينوقال):قولهمعنىفما:قلتفان

عنذلكبعدقالثم].13:ابراهيمالاية!و....ملتنافىتأؤلتعروأزضنا

(...متهاأدئهنجمناإدبغدملمفىعذناإنكذبااللهعلىاقترئناقد!ال!:الرسل

أنهم)147/ب(تقتضيوأنها،العودلفظةعليكيشكلفلا98]؛:الأعرافا

العربكلامفياللفظةهذهتأتيفقد؛ملتهممنفيهكانواماإلىيعودونإنما

)1(.الصيرورةبمعنىابتداءلهليسمالغير

قبليكونواولمحمما")2("عادوا:الجهنميينحديثفيجاءكما-1543

كذلك.

الشاعر:قولومثله

أبوالا)3(بعدفعادابماءشيبالبن]منلاقعبانالمكارماتلك

كذلك.)4(،ذلكقبلكاناوما

فليس7]؛:الضحىأ(فهدىضآلأووجدك):قولهمعنىفما:قلتفان

قالهإليها؛فهداكالنبؤةعنضالا:قيلالكفر؛هوالذيالضلالمنهو

.الطبري

،للإيمانوهداك،ذلكمنفعصمك،الضلالأهلبينوجدك:وقيل

إرشادهم.وإلى

)1(

)2(

)3(

)4(

.(4/54)الخفاجيقالهيكن/لمأنبعدالشيءوجودهو:الصيرورة

صاروااي:حمما()عادوا.الخدريحديثمن()183ومسلم،656(0)البخاريأخرجه

الفحم.:والحمم.كالفحمسودا

الصلتأبيبنأميةالجاهليللشاعرالبيتهذاأن46()4/الرياضنسيمفيالخفاصجزم

الغليظ،الضخمالقدحوهو،قعبمثنى.)قعبان(:يزنذيبنسيفبهايمدحقصيدةمن

ومزجا.خلطا:)شيبا(

.المطبوعفيتردلم،""ذلككلمة
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واحد.وغيرالسديعنونحوه

إليها.فهداكتعرفهالا)1(التيشريعتكعنضالآ:وقيل

فيحراءبغاريخلو-السلامعليه-كانولهذاالتحير؛:هناهاوالضلال

معناهقال)3(،الإسلامإلىهداهحتىبهويتشرع)2(،ربهالىبهيتوجهماطلب

.القشيري

وعلمث):[تعالى]قولهمثلوهذا.اليهفهداك،الحقتعرفلا:وقيل

.)4(عيسىبنعليقاله؛]131:[النساء(تعلمتكللئمما

معصية.ضلالةلهتكنلم:عباسابنقال

بالبراهين.أمركبينأي؛هدى:وقيل

المدينة.الىفهداك،والمدينةمكةبينضالاوجدك:وقيل

ضالا.بكفهدىوجدك:المعنى:وقيل

:اي؛الازلفيلكمحبتيعنضالاووجدكمحمد:بنجعفروعن

بمعرفتي.عليكفمننت؛تعرفهالا

بك.اهتدىاي؛()فهدىضالووجدك:عليبنالحسنوقرا

المحب؛:والضال.لمعرفتيمحبا:أي،ضالاووجدك:عطاءابنوقال

القديمة؛محبتكأي؛59]:ايوسف(ا!ديصضنلثلفىإنك):قالكما

.لكفروااللهنبيفيأ()148/ذلكقالوالواذ؛الدينفيهناهايريدواولم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."أي":المطبوعفي

لربه.تقربهوعبادة،شريعةيتخذه:بهيتشزع

"حكى".:المطبوعفي

سنة.)88()384(هـعنسنةمات.معتزلينحويعلامة.الزمانيعيسىبنعلي

.534-16533/النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر

.(48)4/الرياضنسيمفيقاله/شاذةقراءةوهي
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:أي.03]:[يوسف(فينضنلىفىلزفهاإنا):قولههذاعند]و[مثله

بينة.محبه

لقوله؛لبيانهفهداكعليكأنزلمابيانفيمتحيراووجدك:الجنيد)1(وقال

!فيوت(ولح!إلتمنزلمافاسلتبينالذتحرإليكوأنزتنآميو:تعالى

44].:[النحل

بكفهدى،اظهركحتىبالنبوةأحايعرفكلم)ووجدك(:وقيل

.الإيمانعنضالا:فيهاهنا)2(هاالمفسرينمنقالأحداأعلمولا،السعداء

ألضالين(منوأناا!فعفنهاميو:قولهالسلامعليهموسىقصةفيوكذلك

.)3(عرفةابنقاله؛قصدبغيرشيئاالفاعلينالمخطئينمن:اي2]0:[الشعراء

الناسين.منمعناه:)4(الأزهريوقال

يأ7]؛:[الضحى(فهدىضآلأووجدك):قولهفيذلك(قيل)وقد

(...الأخر!إفطمافتذ!رإضدلفماتفلأن!و:تعالىقالكما؛ناسيا

.]282:[إلبقرة

ماتذرىكنتماأمرنأضنروصاإليكأؤخناكذلك!و:قولهمعنىفما:قلتفإن

.]25:لشورىا[(قييمناولالكعفأ

)1(

)2(

)ص!(

)4(

)5(

)792(هـ.سنةومات.ومئتينوعشريننيفسنةولد.الصوفيةشيخ.محمدبنالجنيدهو

ولم،الحديثويكتب،الكتابيحفظلممن،والسنةبالكتابمضبوطعلمنا:كلامهمن

.07-1466/النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر.بهيقتدىلا،يتفقه

.المطبوعفييردلم،هنا""ها:قوله

بسامزاء)015(هـوماتسنةولد،ثفةمحدثإمام،العبدييزيدبنعرفةبنالحسنهو

.551-1/1547النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر)257(هـ.سنة

والفقه،اللغةفيرأساكان.اللغةتهذيبكتابصاحب.الأزهريأحمدبنمحمدهو

النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر.سنة)88()037(هـعنسنة.ماتدينا،ثبتا،ثقة

/16.317-315

.المطبوعفيتردولم،الناسخمنإقحاموهي،"في":زيادةايلاصلفي
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تقرأأنالوحيقبلتدريكنتما:معناه:قالالسمرقنديأنفالجواب

.الإيمانإلىالخلقتدعوكيفولا،القران

الفرائضهوالذيالايمانولا:قال؛نحوه)1(القاضيبكروقال

لمالتيالفرائضنزلتثم؛بتوحيدهمؤمناقبل[!يو]فكان:قال؛والأحكام

وجوهه.أحسنوهو؛إيمانابالتكليففزاد؛قبليدريها)2(يكن

القفليهت(لمنءقتلهمن!مت)هـإن:قوليمعنىفما:قلتفإن

(غفلونءايتناعنهموالذيف!و:قولهبمعنىليسأنهفاعلم3]:[يوسف

قصةعنالغافلينلمنمعناهأن)3(الهرويعبيدأبوحكىقدبل7]؛:[يونس

بوحينا.إلاتعلمهالمإذ؛يوسف

بنجابرعنبسندهشيبةأبيبنعثمانيرويهالذيالحديثوكذلك-4541

المشركينمعيشهدكانقد!يوالنبيأن-عنهاللهرضي-)4(الانصارياللهعبد

تقومحتىاذهب:لصاحبهيقولأحدهما،خلفهالملكينفسمع،مشاهدهم

يشهدهمفلمالاصنام؟باستلاموعهدهخلفهأقومكيف:الاخرفقال.خلفه

بعد)5(.

شبيهأو،موضوعهذا)6(:وقالجدا،حنبلبنأحمدأنكرهحديثمافهذا

.بالموضوع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

به.التعريفتقدم.القشيريالعلاءبنبكرهو

طباعي.خطأوهو،يدربها"":المطبوعفي

بناحمدهوالهرويعبيدوابو.المطبوعمنوالمثبت،"الهروياللهعبيد"أبوالأصلفي

"الغريبين"كتابله4(هـ.10)سنةتوفي.مؤدب،لغوي،علامة،الهرويالثافعيمحمد

.471-17/461النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر.والحديثالقرآنغريببينالجمعفيوهو

.المطبوعفييردلم،"الانصارياللهعبدبن":قوله

المجمعفيالهيثميقال.شيبةابيبنعثمانطريقمن)1877(يعلىأبوأيضاوأخرجه

8:226/ايضأوقال"...الحفظسيىءوهو،عقيلبنمحمدبناللهعبد"وفيه:623/

منواحدغيرأنكره"حديث:1/253السيرةفيكثيرابنوقال"مثلهمنهذايحتمل"ولا

."...شيبةابيبنعثمانعلىالأئمة

"هو".:المطبوعفي
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.إسنادهفيوهمعثمانإن:يقال:الدارقطنيوقال

إليه.يلتفتفلا؛إسنادهعلىمتفقغيرمنكربالجملةوالحديث

"بعضت:قولهمنالعلمأهلعندخلافهع!يمالنبيعنوالمعروف-1545

.(1")لأصناما(ب/1)48الي

وآلهعمهكلمهحينأيمنأمروتهالذيالاخرالحديثفيوقوله-1546

معهم،فخرح؛لذلككراهتهبعدفيهعليهوعزموا،أعيادهمبعضحضورفي

طويلأبيضشخصليتمثلصنممنمنهادنوت"كلما:فقالمزعوبا؛ورجع

عيدا!2(.لهمبعدشهدفماتمشه"لا،وراءك:بييصيح

،والعزىبائلاتع!ي!النبياستحلفحينبحيراقضةفي-وقوله-1547

علاماتفيهورأى،صبيئوهوطالبأبيعمهمعسفرتهفيبالشاملقيهإذ

فوالله!،بهماتسألني"لامج!يو:النبيئلهفقال،بذلكفاختبره،النبؤة

بغضهما".قطشيئاأبغضتما

بداعما"سل:فقال.عنهأسالكعماأخبرتنيماإلأ!فبالله:بحيرالهفقال

لك")3(.

كانأنهلهاللهوتوفيق-والسلامالصلاةعليه-سيرتهمنالمعروفوكذلك

هويقففكان؛الحجفيبمزدلفة)4(وقوفهمفيالمشركينيخالفنبوتهقبل

.السلامعليهإبراهيمموقفكانلأنه؛بعرفة

)1(

)2(

)3(

)4(

.()165برقمتقدم

.(1)177المناهلعنها/عباسابنروايةمنسعدابنأخرجه

سيرتهصفيإسحاقابنوأخرجه.(1)178المناهل/منيةبنتنفيسةعنسعدابنأخرجه

يحلف.أنمنهطلبأو،عليهأقسم:()استحلف.اسنادبدون)75(

وقوفهمبعد،الاضحىعيدليلةالحجاجبهيبيت،وعرفاتمنىبينموضع:المزدلفة

جهةمنمحسرواديوبين-المضيقلهيفالالذي-عرفةمأزميبينواقعةوالمزدلفة.بعرفة

.(04)5صالبيترحابفيانظر.مترا(0437)الحدينهذينبينوطولها،منى
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فصل

منالعصمةالانبياءحقفييشترطلاأنهافي

الدنيا])1(أمورببعضمعرفتهمعدآ

فيالأنبياءعقود)2(قدمناهبمابانقد-:اللهرحمه-الفضلابوالقاضيقال

.بيناهماعلىذلكفيوعصمتهموالوحي،والإيمان،التوحيد

ويقيناعلمامملوءةأنهافجماعهاقلوبهمعقودمنالبابهذاعدامافأما

مما)3(والدنياالدينبأموروالعلمالمعرفةمناحتوتقدوأنها،الجملةعلى

فوقه.شيءلا

.وجدهقلناهماوتأمل،بالحديثواعتنى،الاخبارطالعومن

هذامنقسمأولالرابعالبابفي-السلامعليه-نبيناحقفيمنهقدمناوقد

تختلف.المعارفهذهفيأحوالهمأنالا،وراءهماعلىينبهماالكتاب

عدممنالعصمةالأنبياءحقفييشترطفلاالدنيابأمرمنهاتعلقمافأما

وصم)4(ولا،عليههيماخلافعلىاعتقادهاأو،ببعضهاالانبياءمعرفة

وأمور.وقوانينهاالشريعةوأمر،وأنبائهابالآخرةمتعلقةهممهمإذ؛فيهعليهم

ألحيؤةمنطهرايغلمون!الوالذينالدنياأهلمنغيرهمبخلاف(،)تضادهاالدنيا

.]7:وملرا1(غفلونهولأخؤأعنوهمئيالذا

إنهم:يقاللاولكنه؛اللهشاءإنالثاني]االبابفيهذاسنبينكما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.عنديمنحاصرتينبينما

.الجازمالاعتقادوهو،عقدجمع:عقود

"ما".:المطبوعفي

عيب.لا:وصملا

تخالفها.:تضادها
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وهم)1(،والبلهالغفلةإلىيؤديذلكفانالدنيا؛أمرمنشيئأيعلمونلا

سياستهموقفدوا،الدنياأهلإلى)914/أ(أرسلواقدبل؛عنهالمنزهون

العلمعدممعيكونلاوهذا؛ودنياهمدينهممصالىفيوالنظر،وهدايتهم

معلومة،البابهذافيوسييهمالأنبياءوأحوالى؛بالكفثةالدنيابأمور

.مشهورةكفهبذلكومعرفتهم

إلاأ!لمجو]النبيمنيصحفلا)2(بالدينيتعلقمماالعقدهذاكانإنوأما

ذلكعندهحصليكونأنيخلولالانه؟جملةجهلهعليهيجوزولا،بهالعلم

فكيف-قدمناهما-علىفيهمنهالشذيصح)3(لامافهو،اللهمنوحيعن

ينزلىلمفيماباجتهادهذلكفعليكونأو.اليقينالعلملهحصلبل؟الجهل

قولىعلىذلكفيمنهالاجتهادوقوعبتجويزالقولىعلى،شيءفيهعليه

المحققين،

أقضيانما"إنيعنها:اللهرضيسلمةأئمحديثمقتضىوعلى-1548

.الثقاتخرجه.شيء")4(فيهعليينزللمفيمابرأيبينكم

أيضايكونفلا،بعضهمرأيعلىللمتخلفينوالإذن،بدرأسرىوكقصة

وصحيحا.حقأإلااجتهادهيثمرهممايعتقدهما

عليهأجاز[ممنفيهخالفمنخلافإلىيلتفتلاالذيالحقهوهذا

والصوابالحقهوالذيالمجتهدينبتصويبالقولىعلىلاالاجتهاد]فيالخطأ

الخطأمنع!مالنبيلعصمةواحدطرففيالحقبأنالاخرالقولىعلىولا؛عندنا

بعدهوإنماالمجتهدينتخطئةفيالقولىولأن؛الشرعياتفيالاجتهادفي

فيهعليهينزلىلمفيماهوإنماواجتهادهأ!لمجو]النبيونظر؛الشرعاستقرار

)1(

)2(

)3(

)4(

.الإدراكوعدم،البلادةشدة:والبلهالغفلة

.المطبوعمنوالمثبت،"بالدينمعلقالعقدهذاكانإن"فأما:الأصولفي

.المطبوعفيتردلم،"ما":كلمة

وسياتي.لهواللفظ،)3585(داودوأبو،()1713ومسلم،)0268(البخاريأخرجه

9166(.،1668،)1578برقم
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عليهيعقدلممافأما،ع!)1(قلبهعليهعقدفيماهذا؛قبللهيشرعولم،شيء

عز-اللهعلمهماإلاأولامنهايعلملاكانفقد؛الشرعية)2(النوازلأمرمنقلبه

اذنأو،اللهمنبوحيإما؛عندهجملتها)3(علماستقرحتىفشيئاشيئا-وجل

الله.أراهبماويحكم،ذلكفييشرعأن][له

علم)4(استفرغحتىع!ي!يمتلمولكنه؛منهاكثيرفيالوحيينتظركانوقد

التحقيق،علىلديهمعارفهاوتقررت،السلامعليه)914/ب(عندهجميعها

الجهل.وانتفاء،والزيبالشكورفع

بالدعوةأمرالذيالشرعتفاصيلمنبشيءالجهلمنهيصحفلاوبالجملة

.()يعلملاماالىدعوتهتصحلااذ؛إليه

[تعالى]اللهوخلق)6(،والارضالسمواتملكوتمنبعقدهتعلقماواما

الساعة،وأشراط،الآخرةوأمور،الكبرىوآياته،الحسنىأسمائهوتعيين

بوحيإلا)7(يعلمهلاممايكونوماكانماوعلم،والأشقياءالسعداءوأحوال

ريب؛ولاشكبه)8(اعلمفيمايأخذهلا،فيهمعصومأنهمنتقدممافعلى-

اليقين.غايةعلىفيههوبل

منعندهكانوإن،ذلكتفاصيلبجميعالعلملهيشترطلالكنه-9154

ربي")9(.علمنيماالاأعلملا"افي:لقوله؛البشرجميععندليسماذلكعلم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

لديه.واستقزعليهعزمأي:قلبهعليهعقد

فيها.الحكملبيانوتحتاجتحدثالتيالقضايا:النوازل

"جميعها".:المطبوعفي

.وتقزرتحققأي،استقز"":المطبوعوفي.واستجمعاستوفى:استفرغ

"يعلمه".:المطبوعفي

!لمجح!علمهمنبهتعالىاللهبضرهفيماقلبهبجزمأي:والأرضالسمواتملكوتمنبعقده

العلوية.الأجرامبحقيقة

"لم".:المطبوعفي

"منه".:المطبوعفي

.(1)182المناهل/البيهقيرواه

633



منلهمأخفىمانفسلعلمفلا).بشر"قلبعلىخطر"ولا:ولقوله-0551

.]17:[السجدة(()0001اغينقره

ت!مماتعلمنأنعكاتئعكهل):للخضر-السلامعليه-موسىوقول

.66]:[الكهفرشدا(

ع!يه!:وقوله-1551

")2(.أعلم

لمومامنهاعلمتماالحسنىبأسمائك"أسألك

وأ،نفسكبهسميتلك][هواسمبكل"أسألك:وقوله-1552

")4(.عندكالغيبعلمفيبه)3(استأثرت

زيدقال76]:[يوسفعليو(علوذى!لوفؤ!!ه:تعالى][اللهقالوقد

الله.إلىالعلمينتهيحتى:وغيرهأسلمابن

لها.منتهىولا،بهايحاطلا-تعالى-معلوماتهإذ،بهخفاءلاماوهذا

الدينية.والأموروالمعارفوالشرعالتوحيدفي!النبيئعقدحكمهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

سعد.بنسهلحديثمن)2825(مسلمأخرجه

.(1)183المناهلأنس/عنالديلميأخرجه

.""واستأثرت:المطبوعفي

الكبيرفيوالطبراني،)3122(والبزار،)7952(يعلىوأبو،193()1/أحمدأخرجه

)2372(حبانابنوصححهمسعود.ابنحديثمن)034(السنيوابن،)35201(

نإمسلمشرطعلىصحيححديث"هذا:وقال1905،051/الحاكموأخرجه،موارد

وقال".أبيهعنسماعهفيمختلففانهأبيهعن،اللهعبدبنالرحمنعبدإرسالمنسلم

فيالهيثميوقال."الستةالكتبفيلهروايةولاهو؟منيدركمالاسلمة"وأبو:الذهبي

سلمةأبيغيرالصحيحرجال،يعلىوأبيأحمد"ورجال:01/136الزوائدمجمع

موسىأبيحديثمن)933(السنيوابنالطبرانيوأخرجه."حبانابنوثقهوقد،المجهني

."أعرفهلممن"فيه.0/1137المجمعفيالهيثميقال.الأشعري
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فصل

منه])1(وكفايتهالشيطانمن!ي!النبيعصمةعلئالأمةاجماعأفي

وكفايتهالشيطانمنا!ي!])3(النبي)3(عصمةعلىمجتمعةالامةأنواعلم

.بالوساوسخاطرهعلىولا،الأذىبأنواعجسمهفيلا،منه

أبوحدثنا:قال-اللهرحمه-عليأبوالحافظالقاضياخبرناوقد-1553

الحسنأبوحدثنا،وغيرهالبزقانيبكرأبوحدثنا،العدلخيرونبنالفضل

بنمحمدحدثنا،التزقفيعباسحدثنا،الصفارإسماعيلحدثنا،الدارقطني

مسرودتى)4(،عنالجعد،أبيبنسالمعن،منصورعن،سفيانحدثنا،يوسف

!و:اللهرسولقال:قال)015/أ(-عنهاللهرضي-مسعودبناللهعبدعن

."الملائكةمنوقرينه،الجنمنقرينهبهوكلوقدالاأحدمنمنكم"ما

عليهأعاننيتعالىاللهولكن؛"واياي:قال!اللهرسوليا؟وإياك:قالوا

".فأسلم

.(بخير")الايا!مرني"فلا:منصورعن،غيرهزاد

.)6(بمعناهعائشةوعن-4155

منه.انافأسلمأي؛الميمبضم""فأسلم:روي

ورجحها.الروايةهذهبعضهموصحح

)1(

)2(

)ط!(

)4(

)5(

)6(

.عنديمنحاصرتينبينما

"مجمعة".:المطبوعفي

وحمايته.حفظهأي

تحريف.وهو"مسرور":المطبوعفي

منالناسمن:محمدأبو"قال:وعنده.)2777(برقموالدارمي،281()4مسلمأخرجه

."ذك:يقول،استسلم:أسلم:يقول

.281()5مسلمأخرجه
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؛الإسلامإلىكفرهحال!منانتقلأنه،القرين:يعني"فأسلم":وروي

كالملك.،بخيرإلايأمرلافصار

الحديث.ظاهروهو

.(")1"فاستسلم:بعضهمورواه-5551

بنيعلىالمسلطوقرينهشيطانهحكمهذاكانفاذا:الفضلأبوالقاضيقال!

؟!منهالدنوعلىأقدرولا،صحبتهيلزمولم،منهبعدبمنفكيف،ادم

نورهإطفاءفيرغبة؛موطنغيرفيلهالشياطينبتصديالاثارجاءتوقد

خاسرين،فانقلبواإغوائهمنيئسواإذ؛عليهشغلوإدخال!،نفسهوإماتة

.وأسره!النبيئفأخذه؛صلاتهفيلهكتعزضه

الشيطان"ان:السلامعليهعنه،هريرةأبوقال!،الصحاحففي-1556

الصلاةعليئيقطععليئفشد-هرصورةفي:الرزافعبد-قال!ليعرض

سواريمنساريةالىأوتقهأنهممتولقد.فذعته،منهاللهفأمكنني

أغفرربمالو:سليمانأخيقولفذكرت،إليهتنظرونتصبحواحتىالمسجد)2(

.سئا")3(خطاللهفرده"35]:[صلايةا(بعدىفنلأصدينبغىلامف!لىوهمتلى

ابليساللهعدو"إن:السلامعليهعنهالدرداءأبيحديثوفي-1557

تعؤذهوذكر)4(الصلاةفيع!ي!والنبي-وجهيفيليجعلهنارمنبشهابجاءني

موثقا"لأصبح:وقال!؛نحوهوذكر"اخذه(أن)أردت"تم-لهولعنه،منهبالئه

.")6(المدينةأهلولدانبهيتلاعب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.()1553برقمالمتقدمالحديثتخريجانظر

.المطبوعفييردلمالمسجد"سواريمن":قوله

الدفع:والدالبالذالوالذعتوالذعت.خنقتهأي)ذعته()1112(.برقمتقدم

صاغرأ.ذليلا:)خاسئا(.النهاية/الترابفيالمعك:أيضأوالذعت.العنيف

.المطبوعمنوالمثبت."الصلاةفي"وأنا:الأصلفي

.المطبوعفيتردلم،""أن:كلمة

الوسيط.المعجمالنار/منالساطعةالشعلة:()الشهاب.()542مسلمأخرجه
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،ناربشعلةلهعفريتوطلب،الإسراءفيحديثهفيوكذلك-1558

الموطأ)1(.فيذكره.منهبهيتعوذماجبريلفعلمه

كقضيته؛عداهإلىبالتوسطتسبببمباشرتهأذاهعلىيقدرلمولما-9155

الشيخ)015/ب(صورةفيوتصوره،ع!ي!النبيبقتلالائتمارفيقريشمع

)2(.النجدي

،)4(مالكبنسراقةصورةفيبدريومغزوهفيأخرةومرة-0156
-)3(5

مفليؤمأ-لبلاغاوقالأغمفهؤالثميطنلهوزيقوإذ):تعالىقولهوهو

.]84:الانفالأ(لناسا

.()العقبةبيعةعندبشأنهينذرومرة1561-

.وشرهضرهوعصمه،أمرهاللهكفاهفقدهذاوكل

لمسه،من-كفيالسلام-عليهعيسى"ان:السلامعليهقالوقد-1562

.")6(الحجابفيفطعن،ولدحينخاصرتهفيبيدهليطعنفجاء

يكونانخشينا:لهوقيل،مرضهفيلذحين-السلامعليهوقال-1563

.")7(عليليسلطهاللهيكنولم،الشيطانمن"انها:فقال-الجنبذاتبك

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

()3/941أحمدوأخرجه.مرسلاسعيدبنيحيىعن2059/الموطأفيمالكاخرجه

366()4/الاصولجامعفيالاثيرابنوذكره،خنبشبنالرحمنعبدحديثمنموصولا

المشجخالاستاذالاصولجامعمحققوقال.مالكالإمامإلىوعزاه،هريرةأبيحديثمن

."حسنحديثوهو":4/367الأرناؤوطالقادرعبد

.عباسابنحديثمنوغيرهإسحاقابنأخرجه

.المطبوعفيتردلم،"يوم":كلمة

.عباسابنحديثمن-2317/كثيرابنتفسيرفيكما-إسحاقابنأخرجه

.1/474هشامابنسيرةفيكما،السيرةفيإسحاقابنذكره

،3431()البخاريفيأخرىروايةوانظر.هريرةأبيحديثمن)3286(البخاريأخرجه

الطفلعلىالملفوفالثوبأوالجنينفيهاالتيالجلدة)الحجاب(:)2366(.ومسلم

6/342(.)الفتح

يسلطها=اللهكان"ما:بلفظعائشةحديثمن)3694(يعلىوأبو،6/118أحمدأخرجه
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فاستعذنرخألشتطنممنيترغنثوإما!و:][تعالىقولهمعنىفما:قيلفإن

راجعةإنها:المفسرينبعضقالفقد.]002:[الأعراف(لجصسميغإفيبالئه

وإما:)قالثم991]؛:[الأعراف(اتجهينعنوأغرض):قولهإلى

باللهفاستعذعنهمالإعراضتزكعلىيحملكغفسبيستخقنكأي(ينزغنث

[تعالى].

ألشتطننرخأنبعدمن):][تعالىقالكما،الفساد:-هنا-النزبه!:وقيل

.(1عد)با:وقيل.فسدأ:أي]001:يوسف[(إخولتوبئنبتنى

الوسوسة،أدنى:والنزغ.ويحركنكيغرينك:)ينزغئك(:وقيل

منالشيطانرامأو،عدوهعلىغضم!عليهتحركمتىأنهتعالىاللهفامره

يستعيذأن،إليهسبيللهيجعل)2(لمما،وساوسهأدانيوخواطربهإغرائه

بأكثرعليهيسلطلمإذ،عصمتهتمامسببذلكويكون،أمرهفيكفى،منه

عليه.قدرةلهيجعلولم،لهالتعزضمن

.هذاغيرالآيةهذهفيقيلوقد

عليه،)3(ويلبس،الملكصورةفيالشيطانلهيتصؤرأنيصحلاوكذلك

بعدها.ولاالرسالةاولفيلا

اللهمن)4(يأتيهماأنالنبييشكلابل؛المعجزةدليلذلكفيوالاعتماد

لديه،يظهرهببرهانأو،لهاللهيخلقهضرورفيبعلمإما،حقيقةورسولهالملك

لكلماته.مبذللا،وعدلاصدقاربككلمةلتتم

)1(

)2(

)3(

)4(

".علي

الشيطا

جانب

قوله:

"ما"،

يلبس:

كلمة:

منالجنب"ذات-:8/148الفتحفيكما-المستدركفيالحاكمروايةفيووقع

فيجعلأي:الذ(220()13ومسلم،(44)58البخاريأخرىبسياقهوأخرجه."ن

.(8471/)الفتحاختيارهبغيردواءفمه

.المطبوعفييردلم،باعد":وقيل،أفسد"أي

.المطبوعفيتردلم

يخلط.

.المطبوعفيتردلم،"ما"
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إلآولانبئرسولمنقتلكمنأزسلظومما!و:]أتعالىقولهمعنىفما:قيلفإن

ءايتةأددهتحمثوالشيطنيققىماألهفينسخءأقنيتهفىالشيطنألقى!نئإذا

.]25:الحجأعليؤصكيو(والله

)151/أ(الشهلمنها،أقاويلالآيةهذهمعنىفيللناسأنفاعلم

منالجمهورعليهمافيهايقالماوأولى)2(؛والغثوالسمين،والوعث)1(

بخواطرشغلهفيها(الشيطان)وإلقاء،التلاوة:هناها()التمنيأن:المفسرين

وأ،تلاهفيماوالنسيانالوهمعليهيدخلحتىللتاليالذنياأمورمنوأذكار

اللهيزيلهماالتأويلوسوء،التحريفمنالسامعينأفهامعلىذلكغيريدخل

ته.آياويحكم،لبسهويكشف،وينسخه

تعالى.اللهشاءانهذامنبأشبعبعدالآيةهذهعلىالكلاموسيأتي

ملكعلىالشيطان)3(بتسلطقالمنقولإنكارالسمزقنديحكىوقد

يصخ.لاهذامثلوأن،عليهوغلبته،سليمان

الذيالولدهوالجسدإن:قالومن،هذابعدمبينةسليمانقصةذكزناوقد

له.ولد

بنضبألشيطنمسنىأقم!:وقولهأيوبقصةفي-مكي)4(:محمدأبووقال

الذيهوالشيطانأنيتأولأنلاحديجوزلاإنه41]:[ص!:(وعذاب

ليبتليهم،وأمرهاللهبفعلإلاذلكيكونولا،بدنهفيالضروألقى،أمرضه

.()ويثيبهم

أهله.إلىبهوسوسماالشيطان]أبهأصابهالذيإن:قيلوقد:مكيئقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الفهم.العسير:الوعث

الوسيط.المعجمشيء/كلمنالفاسدالرديء:الغث

"بتسليط".:المطبوعفي

.المطبوعمنوالمثبت،مكي"بنمحمدأبو":الاصلفي

."ويثتتهم":المطبوعفي
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اقميطن(إلاأنسفيهوما))1(:يوشععن-تعالىقوليمعنىفما:قلتفإن

(ربهءذتحرآلشيطنفأدنسه!ه:يوسفعن-وقولي63]:[الكهف

42].:[يوسف

"ان:الوادييومالصلاةعننامحين-السلامعليه-نبيناوقول-1564

.")2(شيطانبهوادهذا

الاية(؟...ألشتطنعلمقهذاميو:وكزبهفي-السلامعليه-موسىوقول

.]51:[القصص

)3(العربكلاممستمزموردعلىهذاجميعفييردقدالكلامهذاأنفاعلم

قالكما؛فعلهأوبالشيطان،فعلأو،شخصمن،قبيحكلوصفهمفي

.]56:[الصافات(الشنطينوسطلعهاكاته!ر):لىتعا

.")4(شيطانهوفانما"فلي!اتله-:السلامعليه-وقال-1565

ذلكفيلهيثبتلمإذ؛عنهالجوابيلزمنالايوشعقول[فإن]وأيضا

قاهـمولىوإذ!و:قولهفيتعالىاللهحكىكما؛موسى(مع)نبو!الوقت

.6]0:[الكهفالاية(00.لفتـه

موته.قبيل:وقيل،موسىموتبعدنبىءإنماأنهوالمروفي

.القرانبدليلنبوتهقبلكانموسىوقول

نبوته.قبلكانتأنهاذكرقدأيضايوسف)151/ب(وقصة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الكهف.سورةفيالمذكورموسىفتىهو

قالالإسناد.صحيحوهومرسلا.أسلمبنزيدعن14()1/الموطأفيمالكأخرجه

معناهوجاء.الموطأرواةمنباتفاقمرسلأ:البرعبدابنقال:الموطأشرحفيالزرقاني

.صحاحوجوهمنمتصلا

عادتهم.ومطرد،دأبهممجرىأي:العربكلاممستمرمورد

من)505(ومسلم،)905(البخاريأخرجه.المصلييديبينالمازحديثمنفقرة

.الخدريحديث

.المطبوعفيتردلم،""مع:كلمة

064



]42:أيوسف(آلشطنفالمحسحه):]أتعالىقولهفيالمفسرونقالوقد

أحدهما::قولين

الملك؛:(و)ربه،السجنصاحبيأحدربهذكرالشيطانأنساهالذيأن

.السلامعليهيوسفشأنللملكيذكرأنأنساهأي

عليه-يوسفعلى)1(تسليطفيهليسالشيطانفعلمنهذامثلفانوأيضا

بامورخواطرهمابشغلهووإنما؛ونزغبوساوسويوشع-السلام

.نسياهماينسيهماماأمورهمامنوتذكيرهما،أخر

فيهفليس.")2(شيطانبهوادهذا"ان-:السلامعليه-قولهوأما-1566

له.)3(وسوسةولا،عليهتسلطهذكر

"ان:بقولهالشيطانذلكأمربينفقدظاهرهبمقتضىكانإنبل-1567

.")4(نامحتىالصبيئيهدأكمايهدئهيزلفلم،بلالاأتىالشيطان

علىكانإنما(به])عرسالذيأالواديذلكفيالشيطانتسلطأنفاعلم

الفجر.بكلاءة)6(الموكلبلال

عنالنومسببعلىتنبيهأ"شيطانبهوادهذا"ان:قولهجعلناإنهذا

لتركوعلة،الواديعنالزحيلسببعلىتنبيهاجعلناهانوأما.الصلاة

هذافيبهاعتراض)7(فلاأسلمبنزيدحديثمساقدليلوهو،بهالصلاة

اشكاله.وارتفاع،لبيانه؛الباب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"تسلط".:المطبوعفي

.()1613برقموسيأتي،()1564برقمتقدم

.""وسوسته:المطبوعفي

وينومه.يسكنهة)يهدئه(.السابقالحديثمنطرفهو

للنومنزلةالليلآخرالمسافرنزولوالتعري!:.ويستريحلينامبهنزلأي:بهعرس

النهاية./والاستراحة

الفجر.لصلاةإيقاظهم:هناوالمقصود.النهاية/والحراسةالحفظ:الكلاءة

:"شيصانبهوادهذاإن":لمجيه!قولهبعدوفيه.()1564برقمأسلمبنزيدحديثتخريجتقدم

."..يتوضؤواوأن،ينزلواأنكي!اللهرسولأمرهمثم.الواديذلكمنخرجواحتىفركبوا
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])1(أحوالهجميعفيع!ي!أقوالهصدق[في

علىالمعجزةبصخةالواضحةالدلائلفقامت-السلامعليه-أقوالهوأما

منفيهمعصومأنه)3(-البلاغطريقهكان-فيماالامة)2(واجمعت،صدقه

غلطا.أوسهواولا،وعمداقصدالا،بههومابخلافمنهاشيءعنالإخبار

الله:قولمقامالقائمةالمعجزةبدليل،فمنتفذلكفي)4(الخلفتعمدأفا

إجماعا.،الملةاهلوباطباق،اتفاقا،قالفيما(صدق)

اسحاقابيالأستاذعندالسبيلفبهذهذلكفيالغلطجهةعلىوقوعهوأما

بانتفاءالشزعوورود،فقطالإجماعجهةمن[و].بقولهقالومنالإسفراييني

)152/أ(القاضيعندنفسهاالمعجزةمقتضىمنلا!مالنبيوعصمة،ذلك

دليل:أعني.الدليلمقتضىفيبينهملاختلافوافقهومنالباقلأنيبكرأبي

علىنعتمد)7(بل؛الكتابغرضعنفنخرج،بذكرهنطوللا)6(.المعجزة

إبلأعفيالقولفيخلف!عليهيجوزلاأنه-المسلميناجماععليهوقعما

علىلا،وحيهمنإليهأوحاهوما،ربهعنبهأخبربماوالإعلام،الشريعة

والصحة،والسخطالرضا)8(حالتيفيولا،عمدغيرعلىولا،العمدوجه

.والمرض

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.عنديمنحاصرتينبينما

.المطبوعمنوالمثبت.""واجتمعت:الاصلفي

إليه.اوحىمارئهعنالتبليغ:البلاع

به.هومابخلاف،شيءعنالإخبار:الخلف

.المطبوعفيتردلم،"صدق":كلمة

."المعجزةدليلمقتضى"في:المطبوعفي

.نعتمد""بلبدل"فلتعتمد":المطبوعفي

."حالي":المطبوعفي
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كلأكتب!اللهرسوليا:قلتعمرو)1(:بناللهعبدحديثوفي-1568

فاني،"نعم:قال؟والغضبالرضافي:قلت"نعم".:قالمنك؟أسمعما

.حقا")2(الاكلهذلكفيأقوللا

:فنقول؛بياناعليهالمعجزةدليلمناليهأشرناماولنزد

إلااللهعنيبلغولا،حقاإلايقوللاوأنه،صدقهعلىالمعجزةقامتاذا

عني؛تذكرهفيماصدقت:لهتعالىاللهقولمقامقائمةالمعجزةوأن،صدقا

لكموأبين،اليكمبهأرسلتمالأبلغكم،إليكماللهرسولإني:يقولوهو

(...يوحىوخىإلاهوإن5أالوىعنيخطق)وما،إليكمنزلما

4].،3:[النجمالايات

.]017:[النساء(رئبهئممنبالحقألرسولجاكمقذو)

نأيصحفلا؛7]:[الحشر(فانحهواعنهنهنغومافخذوهالرسو!ءانعكمومآ!!

.كانوجهأيعلىمخبرهبخلافخبرالبابهذافيمنهيوجد

الحقولاختلط)3(،غيرهمنلناتميزلماوالسهوالغلطعليهجوزنافلو

فتنزيه؛خصوصغيرمنواحدةجملةتصديقهعلىمشتملةفالمعجزة؛بالباطل

اللهرضيإسحاقأبوقالكماوإجماعابرهاناواجبكلهذلكعنع!النبي

عنه.

)1(

)2(

)3(

)4(

فصا!

الغرانيقلقصةكرده،والمطاعنالشبهاتلبعضالمؤلفرد[في

الزائغون])4(بهايتمسكالتيالشبهوبعض

منها:؛سؤالاتالطاعنينلبعضهناتوجهتوقد

تحريف.وهو،عمر"بنالله"عبد:الأصلفي

ووافقه(601-501/)1الحاكموصححه،(162)2/واحمد،)3646(داودأبوأخرجه

الذهبي.

خطا.وهو،"اختلط"ولا:المطبوعفي

.عنديمنحاصرتينبينما
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:وقال!.!الووالنجم)1(:سورةقرألماكل!دهمصالنبيأنمنرويما-9156

"!ك:قال-2(91،0:[ا!3(الاصخرئلثةالقومنوه!برؤاثعزىاتبتأفرءيم)

رواية:وفي1521/ب]""ترتضى:ويروى"لترتجىشفاعتهاوان،العلاالغرانيق

.العلا"الغرانيقلمعوإنها،لترتجىشفاعتها"إن

."ترتجىللشفاعةتلك،العلا"والغرانقة:أخرى)2(روايةوفي

لماوالكفار،معهالمسلمونوسجد،غ!ج!سجد،السورةختمفلما

الهتهم.علىأثنىسمعوه

صط!للهمصالنبيوأن،لسانهعلىألقاهاالشيطانأنالرواياتبعضفيوقعوما

قومه.وبينبينهيقاربشيءعليهنزللوأنتمنىكان

وأن،القصةهذهوذكر؛عنهينفرهمشيءعليهينزلألا:أخرىروايةوفي

له:قالالكلمتينبلغفلما،السورةعليهفعرضجاءه]السلام[عليهجبريل

تسليةعليه-وجلعز-اللهفأنزل،لمج!!والنبىلذلكفحزن،بهاتينجئتكما

أقنيتهءفىألشئطنألقىتمنىإذاإلاولانبىزسولمنقتلثمنأزسلناوما!الو:له)3(

صكيو(عليؤوأدلهءايتهأددهتححثوألخميطنيلقىماأدلهلمجنسخ

.(2:[الحج

وإذاغتر؟لجنالنفترىإلفأؤحيبآألذىعنليفتنونك!ادواوإنمالو:وقوله

()4(قليلاشئاإلتهوترتحنكدتلقذثبنتكأنولؤلاا!صأضيملألاغشذوك

.7(73،4:[الإسراء

)1(

)2(

)3(

)4(

.المطبوعفيتردلم،""سورة؟كلمة

.المطبوعفيتردلم،""رواية:كلمة

مج!ع!.لخاطرهوتطييبا،لحزنهإذهابا:لهتسلية

حجركابن-وأولهاقؤاهامنبقولعبرةولا.واحدغيرذكرهكما،مفترىكذبالغرانيققصة

النجمسورةقراءةالصحيحفيالقصةهذهمنوصح.لذلكحاجةلاإذ-الهمزيةشرحفي

أحمدالعلامةتعليقانظر.أصلاالغرانيققصةذكرفيهولي!.والكافرينالمسلمينوسجود

-914(.)147صالمطالبأسنىأيضاوانظر.الترمذيسننفي)575(الحديثعلىشاكر

.الأصنام-هنا-بهاالمراد:()الغرانيق.عليهاوافيا-ردااللهرحمه-المصنفوسيجسط
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)1(:مأخذينالحديثهذامشكلعلىالكلامفيلناأن-اللهوفقك-فاعلم

تسليمه.علىوالثانجي،أصله)2(توهينفي:أحدهما

الصحة،أهلمنأحديخرجهلمحديثهذاأنفيكفيك:الأولالمأخذأما

والمؤرخونالمفسرونوبمثلهبه)3(أولعوإنما؛متصلسليمبسندثقةرواهولا

وسقيم.صحيحكلالصحفمنالمتلقفون)4(،غريببكلالمولعون

الناسبليلقد:قالحيثالمالكيالعلاءبنبكرالقاضيصدقولقد

نقلتهضعفمع()الملحدونبذلكوتعلق،والتفسيرالأهواءأهلببعض

فيإنه:يقولفقائل؛كلماتهواختلاف،إسنادهوانقطاع،رواياتهواضطراب

وآخر؛السورةعليهأنزلتحينقومهناديفيقالها:يقولوآخر؛الصلاة

وآخرفسها؛نفسهحدثبل:يقولواخر؛)6(سنةأصابطوقدقالها:يقول

جبريلعلىعرضهالما!النبيوإن،لسانهعلىقالهاالشيطانإن:يقول

النبي!أنالشيطانا()153/أعلمهمبل:يقولواخر؛أقرأتكهكذاما:قال

منذلكغيرإلى"نزلتهكذاما!"والله:قالذلك!لمج!النبيبلغفلماقرأها؛

.الرواة)7(اختلاف

أحديسندهالموالتابعينالمفسرينمنعنهالحكايةهذهحكيتومن

واهية،ضعيفةفيهاعنهمالطرقوأكثر؛صاحبإلىرفعهاولا،منهم

ابنعن،جبيربنسعيدعن،بشرأبيعن،شعبةحديث:فيهوالمرفوع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

ومنهجين.طريقين:مأخذين

تضعيف.:توهين

.شديدابهعلق:بهأولع

غريب.بكلالمتعلقون:غريببكلالمولعون

.الزائغونالطاعنون:الملحدون

.نعاس:سنة

.المطبوعمنوالمثبت،"الاختلاف":الأصلفي
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...بمكةكان!رالنبيئان:-الحديثفيالشك-أحسبفيماقالعباس

القصة.وذكر

بإسنادع!النبيعنيروىنعلمهلاالحديثهذاالبزار)1(:بكرأبوقال

وغيره،خالدبنأميهإلأشعبةعنيسندهولم،هذاإلآذكرهيجوزمتصل

ابنعن،صالحأبيعن،الكلبيعنيعرفوإنما؛جبيربنسعيدعنيرسله

ذكرهيجوزطريقمنيعرفلاأنه-اللهرحمه-بكرأبولكبينفقد؛عباس

.هذاسوى

الذيمن[ه]ذكرناكما،فيهالشذوقوعمععليهنبهماالضعفمنوفيه

معه.حقيقةولا،بهيوثقلا

ضعفهلقوةذكرهولاعنهالروايةتجوزلافمما)2(الكلبيئحديثوأما

.]للها[رحمهالبزارليهاأشاركما،وكذبه

بمكة؛وهو-()والنجم:قرأع!ي!النبيأنالصحيحفيمنهوالذي-0157

منتوهينههذا.والإنسوالجنوالمشركون)3(المسلمونوسجد،فسجد

علىالأمةوأجمعت،الحجةقامتفقدالمعنىجهةمنفأما،النقلطريق

مثلعليهينزلأنتمنيهمنإما(؛)الرذيلةهذهمثلعن)4(ونزاهته!معصمته

ويشئه،الشيطانعليهيتسؤر)6(أنأو؛كفروهو،اللهغيرآلهةمدحمنهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

من)292(هـ.سنةالمتوفىالخالقعبدبنعمروبنأحمد:البزارالحافظهو:بكرابو

عنالأستاركئف":سماهبكتابالهيثميالحافظزوائدهجزدالذيالكبير()المسندمصنفاته

الأعظميالرحمنحبيبالعلامةبتحقيقمجلداتأربعةفيالزوائدطبعوقدالبزار"،زوائد

الله.رحمه

.المطبوعمنوالمثبت،"مما":الاصلفي

."...المسلمونمعه"فسجد:المطبوعفي

.بعده:نزاهته

الذميمة.الخصلة:الرذيلة

يتسفط.:يتسؤر
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القرانمنأن!ي!النبيويعتقد،منهليسمافيهيجعلحتى)1(القرانعليه

عليهحقهفيممتنعكلهوذلك،السلامعليهجبريلينبههحتىمنهليسما

،سهوااوكفر؛وذلك،عمدانفسهقبلمن!ي!النبيئذلكيقولأو،السلام

كله.هذامنمعصوموهو

الكفرجريانمن-السلام-عليهعصمتهوالإجماع)2(بالبرهانقررناوقد

يلقيهماعليهيتشبهأنأو،سهواولاعمدالا،لسانهأو)153/ب(قلبهعلى

الله،علىيتقولأنأو،سبيلعليهللشيطانيكوناو،الشيطانيلقيمماالملك

علينابعضولؤنقؤل):تعالى]اللهأقالوقد؛عليهينزللمما،سهواولاعمدالا

.]64-44:قةالحاا(ألوتينقهلقطعناثم5ليمينبأمنهلأضذناجألأقاوللي

علينالكتجدلاثمأتمماتوضحغفالمجعؤةضعفقتثلأإذا):]لىاتعاوقال

.7]5:لإسراءا1(نصيرا

الكلامهذاأنوذلك3(؛وعزفلأنظراالقصةهذهاستحالةوهو:ثانووجه

المدحممتزج،الأقساممتناقض]الكونهالالتئمامبعيدلكانرويكما-كانلو

منبحضرتهمنولا!النبيكانولما.والنظمالتأليفمتخاذل،بالذم

علىيخفىلاوهذا؛ذلكعليهيخفىممنالمشركينوصناديد،المسلمين

فصيحومعرفةالبيانبابفيواتسع،حلمهرجحبمنفكيف،متأملأدنى

%؟علمهالكلام

وضعفة،المشركينومعاندي،المنافقينعادةمنعلمأنه:ثالثووجه

علىالعدووتخليط؛وهلةلأولنفورهم-المسلمينمنوالجهلة،القلوب

الفينة،بعدالفينةبهموالشمات،المسلمينوتعييرهم،فتنةلاقل!ي!النبيئ

فيأحديحكولم،شبهةلأدنىالإسلاماظهرممنمرضقلبهفيمنوارتداد

لوجدتذلككانولو،الاصلالضعيفةالروايةهذهسوىشيئاالقصةهذه

)1(

)2(

)3(

."يشبه":المطبوعوفي.ويلتيسيختلطأي

لما.بالبراهين":المطبوعفي

.الانبياءمنغيرهوأحوال!ه!أحوالهمنعرفماجهةمنأي:عزفأ
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كما،الحجةعليهماليهودبهاولأقامت)1(،الضولةالمسلمينعلىبهاقريش

،ردةالضعفاءلبعضذلكفيكانتحتىالإسراءقصةفيمكابرةفعلوا

لو)3(البليةهذهمنأعظمفتنةولا)2(؛القضيةقصةفيرويماوكذلك

فما؛أمكنتلوالحادثةهذهمناشدحينئذللمعاديتشغيب)4(ولا،وجدت

بطلهاعلىفدل(؛)شفةبنتبسببهامسلمعنولا،كلمةفيهامعاندعنروي

أصلها.واجتثاث

بعضعلىالحديثهذاالجنأوالإنسشياطينبعضإدخالفيلأشذولا

المسلمين.ضعفاءعلىبه)6(ليلبس،المحدثينمغفلي

!ادواوإنمال!:نزلتفيهاأنالقضيةلهذهالزواةذكر:رابعوجه[و]

نأولؤلاأ-نئ(!ملالأ!ذوكوإصاغتنلخنالنفترىإلتفأؤضنآائذىعنليفتنونك

.7]73،4:لإسراءا[قليلا(شثاإلتهصترتحنكدتلقذثئتئك

كادواانهمذكرتعالىاللهلأن؛رووهالذيالخبرتردانالايتانوهاتان

إليهم.يركنلكادثبتهأنهلولاوأنه،يفتريحتىيفتنونه

لمحتىوثبته،يفتريأنمنعصمه[تعالى]اللهانومفهومههذافمضمون

أنهالواهيةاخبارهمفييروونوهم!كثيرا؟فكيف؛قليلاشيئا!7(إليهميركن

علىافتريت:السلامعليهقالوأنه،آلهتهمبمدحوالافتراءالركونعلىزاد

لوالحديثتضعفوهي،الآيةمفهومضدوهذا؛يقللمماوقلت،الله

؟!لهصحةولافكيف،صح

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

والقهر.الاستطالة:الصولة

الحديبية.صلحقضيةأي

.المطبوعمنوالمثبت،"ولو":الأصلفي

والفتنة.الشرتهييج:التشغيب

كلمة.أي:شفةبنت

ليخلط.:ليلثس

.المطبوعفيتردلم،"شيئأ":كلمة

648



ورخمتهوعلئكأدلهفقحلولؤلا):الآخرىالآيةفي]أتعالىقولهمثلوهذا

ء(شئمنيضرونفوماانفسهملاإيضلوتومايضلوكمنهوأتطا!ةلهمت

.]131:النساءا

يكونلامافهو"كاد"القرانفيماكل:عباسابنعنرويوقد-1571

ولم43]؛النور:أبألأبضر(يذه!بز!إسناي!وميو:تعالىاللهقالأبدا؛)1(

يفعل.ولم،]51:أطهاخفيها(أكادو)،يذهب

يقبلأنبالهتهممرإذوثقيفقريشطالبه!2(ولقد:القاضيالقشيريقال

ليفعل.كانولا،فعلفما،فعلإنبهالايمانووعدوه،إليهابوجهه

.ركن)4(ولاالرسولقاربما:)3(الأنباريابنقال

علىاللهنصمنذكرناهما،أخرتفاسيرالآيةهذهمعنىفيذكرتوقد

علىامتناتعالى]اللهأنإلاالآيةفييبقفلم(؛سفسافها)يردرسولهعصمة

ذلكمنومرادنا؛فتنتهمنوراموا،الكفاربهكادهمماوتثبيتهبعصمتهرسوله

الاية.مفهوموهو؛مج!ي!وعصمتهتنزيهه

وقد؛صحلوالحديثتسليمعلىمبنيئفهو)6(:الثانيالماخذوأما

الفسلمينأئمةذلكعلىأجابفقدحالكلعلىولكن؛صحتهمناللهأعاذنا

!والنبيأن-ومقاتلقتادة)7(رواهمافمنها؛والسمينالغثمنها؛بأجوبة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.المطبوعفيتردلم،"أبدا":كلمة

"."طالبته:المطبوعفي

،مقرىء،لغوي،حافظ،إمام.الأنباريبنبشاربنالقاسمبنمحمد:بكرأبوهو

أعلامسيرفيترجمتهانظر)328(هـ.سنة)272(هـوماتأو)271(سنةولد.نحوي

.-15274927/النبلاء

أمورهم،منشيءالىمالولا،الجاهليةوأهلالكفرةعليهكانمماشيءمنيقربلماي

بها.التلبسعنفضلا،عليهكانواوما

رديئها.أي:سفسافها

الغرانيق.قصةإبطالفيالمؤلفسلكهالذيالثانيالمنهجأي:الثانيالمأخذ

."روى":المطبوعفي
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.النومبحكملسانهعلىالكلامهذافجرىالسورةهذهقراءتهعندسنةاصابته

احواله،منحالةفيمثلهالنبيعلى)154/ب(يجوزلاإذ؛يصخلاوهذا

لعصمتهيقظةولانومفيعليهالشيطانيستوليولا،لسانهعلىاللهيخلقهولا

والسهو.العمدجميعمنالبابهذافي

علىالشيطانذلكفقال؛نفسهحذثع!ي!النبيئإن:الكلبيقولوفي

لسانه.

فلماوسها؛:قال؛الرحمنعبدبنبكرأبيعن؛شهابابنروايةوفي

.الشيطانمنذلكانما:قالبذلكأخبر

يتقؤلهولا،قصداولاسهوالا-السلامعليه-يقولهأنيصحلاهذاوكل

.السلامعليهلسانهعلىالشيطان

والتوبيخالتقريرتقديرعلىتلاوتهاثناءافي]قالهع!ي!النبيلعل:وقيل

أحدعلى76]:الأنعام1!(؟ربئهذا!و:السلامعليهإبراهيمكقولللكفار؛

.التأويلات

وبيانال!كتبعد63]:الأنبياءأهذا(!بيرهثمفعل!بل):()1وكقوله

تلاوته.إلىرجعثم،الكلامينبينالفصل

المتلو،منليسوأنه،المرادعلىتدلوقرينةالفصلبيانمعممكنوهذا

بكر.أبوالقاضيذكرهماأحدوهو

فيهاالكلامكانفقد؛الصلاةفيكانأنهرويبما)2(هذاعلىيعترضفلا

.ممنوعغيرقبل

تسليمهعلىالمحققينمنغيرهوعندعندهتأويلهفيويترجحيظهروالذي

فيتفصيلاالايويفضل،ترتيلاالقرآنيرتل-ربهأمرهكما-كانع!ي!النبيأن

ودشهالسكتاتلتلكالشيطانترضدفيمكن،عنهالثقاترواهكما،قراءته

)1(

)2(

.المطبوعمنوالمثبت،"لقوله":الأصلفي

.المطبوعمنوالمثبت"ما"تالأصلفي
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دنامنيسمعهبحيثع!النبينغمةمحاكيا،الكلماتتلكمناختلقهمافيها

عندذلكيقدحولم،وأشاعوها،لمج!ي!النبيقولمنفظئوها،الكفارمنإليه

حالمنوتحققهمتعالىاللهأنزلهاماعلىذلكقبلالسورةبحفظالمسلمين

منه.عرفما]اعلىوعيبهاالأوثانذمفيع!ي!النبي

لمالمسلمينإن:وقال،هذانحومغازيهفيعقئةبنموسىحكىوقد

ويكون؛وقل!دهمالمشركينأسماعفيذلكالشيطانألقىوإنما،يسمعوها

الفتنة.هذهوسبب،والشبهةالإشاعةلهذهلمج!ي!النبيحزنمنرويما

ألقىتمنئإذاإلاولانبىرسولمنقتلكمنأزسلناوماميو:تعالى]اللهاقالوقد

عليؤيىاللهءايتهاللهعمثوألشيطنيفقىماالمحهفينسخءأقنيتهفىألثمئطن

.أ(/1)55]25:الحجأصكيو(

أمافئ(الأأتكئتيعلموتلاميو:تعالىاللهقال،تلا:()تمنىفمعنى

.تلاوةأي78]:البقرةا

ويزيل،يذهبهأي52]:الحجأ(الثميطنيلقىماالمحهلمجنسخ!و:وقوله

اياته.ويحكم،]ابهاللبس

لذلكفينتبهقرأإذاالسهومنلمج!ي!للنبييقعماهو:الآيةمعنى:وقيل

عنه.ويرجع

تمنى()إذا:وقال،نفسهحدثإنه:الايةفيالكلبيقولمننحووهذا

نفسه.حدث:أي

.نحوهالرحمنعبدبنبكرأبيروايةوفي

وتبديل،المعانيتغييرطريقهليسفيمايصخانماالقراءةفيال!هووهذا

كلمة؛أومنهآيةإسقاطعنالسهوبل؛القرانمنليسماوزيادة،الالفاظ

سنذكرهماعلىللحينبهويذكر،عليهينبهبلالسهو؛هذاعلىيقزلاولكنه

يجوز.لاوماالسهومنعليهيجوزماحكمفي

العلا""والغرانقة:القصةهذهروىمجاهداأنأيضاتأويلهفييظهرومما



وأن،العلابالغرانقةوالمراد،قزانأكانهذاأنيبعدلا:قلناالقصةسلمنافإن

الرواية.وهذهالتأويلهذاعلىالملائكة؛لترتجىشفاعتهن

يعتقدونكانواالكفارأنوذلك؛الملائكةأنها()الغرانقةالكلبيفسروبهذا

السورةهذهفيعليهمورذعنهماللهحكىكما،اللهبناتوالملائكةالأوثانأن

قولهم؛منهذاكلاللهفأنكر21]؛:النجمأ(ا،تقولهالذكرألكم):بقوله

بهذاالمرادأنعلىالمشركونتأولهفلما،صحيحالملائكةمنالشفاعةورجاء

إليهموألقاهقلوبهمفيوزينه،ذلكالشيطانعليهمولبس،آلهتهمالذكر

اللتيناللفظتينتلكتلاوةورفع،اياتهوأحكم،الشيطانألقىمااللهنسخ

تلاوته؛ورفعتالقرآنمنكثيرنسخكما)1(للتلبيسسبيلابهماالشيطانوجد

يشاءمنبهليضل؛حكمةنسخهوفي،حكمةلذلكتعالىاللهإنزالفيوكان

فتنةألثميطنيلقىماليخعلو)،الفاسقيغإلابهيضلوما؛يشاءمنويهدي

بعيد!شقاقيلفىألطنمينبردهاقلوبهمؤائقاسيةمرضىقلوبهمفى(ب/1)55لكيف

أدلهصىانقلوبهملهفتجتلهءفيؤمنوارلبمنألحقألعوأنهأوتواائذلىوليعليم!

.]35،45:لحجاأمستقيو(صرفىإكءامنوآالذينلهاد

والحزىاللاتذكربلغاو]،السورةهذهقرألما-!والنبيإن:وقيل

مدحهاإلىفسبقواذمهامنبشيءيأتيأنالكفارخاف،الأخرىالثالثةومناة

عادتهمعلىعليهويشغبوا)2(ع!جم،النبيتلاوةفيليخلطواالكلمتينبتلك

.]62:[فصلت(لعق!دغلبونفيهوالغؤاأئقرءانالذالالت!تمعوأ):وقولهم

،وأذاعوهذلكوأشاعوا،عليهلهملحملهالشيطانإلىالفعلهذاونسب

الله!3(فسلأه،عليهوافترائهمكذبهممنلذلكفحزن؛قاله--لمج!د!طالنبيوأن

فىألشتطنألقىتمنئإذاإلأولانبىرسولمنقتلكمنأزسلناوماميو:بقولهتعالى

)2(

)3(

.""للإلباس:المطبوعفي

والفتنة.الشزيهيجوا:يشغبوا

.خاطرهوطثبحزنهأذهب:اللهسلأه
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الباطل،منذلكفيالحقللناسوبين52]:الحجأالاية0(00ءأقنيته

اللهضمنهكماو)1(،العدوبهلبسماودفع،اياتهوأحكم،القرانوحفظ

.]9:الحبمأ(ألذكروإبالهولجفظوننزفاإنانخن):قولهمنتعالى

عنبالعذابقومهوعدانه-السلامعليه-يونسقصةمنرويماذلكومن

،أبداكذاباإليهمارجعلا:فقال،العذابعنهمكشف،تابوافلما،ربه

.مغاضبا"2(فذهب

البابهذافيالواردةالاخبارمنخبرفيليسأنه!3(-اللهأكرمك-فاعلم

عليهمدعاأنهفيهوانما،مهلككماللهإن:لهمقال-السلامعليه-يونسأن

العذابإن:لهمقاللكنه،كذبهمنصدقهيطلببخبرليسوالدعاء؛بالهلاك

عنهم[تعالى]اللهرفعثم؛قالكما،ذلكفكان،وكذاكذاوقتمصبحكم

إلاقومإيمئهافنفعهآءا!اقرلة)فلؤلا؟نت:تعالىاللهقال؛وتداركهمالعذاب

صيهز(إكومتعت!الدنياأتحيؤةفىالحزىعذابعنهمكشفناءامنوالمايولش

89].:[يونس

ابنقاله؛ومخايلهالعذابدلائلرأواأنهمالاخبارفيوروي-م1571

)4(

مسعود

القبر.الثوبيذثيكماالعذابغشاهم:جبيربنسعيدوقال

يكتبكانسرحأبيبناللهعبدأنمنرويمامعنىفما:قلتفان-1572

كنتإني:لهمفقال،قريشإلىوصار،مشركاارتذثم،ع!ي!اللهلرسول

وأفأقول"حكيم)156/أ("عزيزعلييمليكانأريد؛حيثمحمداأصرف

)1(

)2(

)3(

)4(

.المطبوعفيليست"الواو"

لكفرهم.قومهعلىغضبان:مغاضبأ

.""أن:المطبوعفي

.(11)99المناهل/موقوفاحاتمأبيوابن،مرفوعامردويهابنأخرجه

ومظانه.دلائله:()مخايله
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.")1(صوابكل؛"نعم:فيقول"حكيم"عليم

:فيقولكذا")2("اكتب:!صالنبيئلهفيقولاخر:حديثوفي-1573

حكيما"عليما:"اكتب:ويقولشمت".كيف"اكتب:فيقولكذا؟أكتب

.")3(شمتكيفاكتب":لهفيقول،بصيراسميعأ:أكتب:فيقول

يكتبكاننصرانياأنعنه]اللهارضيأنسعن،الصحيحوفي-1574

إلامحمديدريما:يقولوكان)4(،كافراارتدثمأسلممابعد--!صللنبي

له)5(.ماكتبت

الحقوتلبيسهللشيطانولاجعل،الحقعلىوإياكالله-ثبتنافاعلم

قلبفيتوقعلااولاالحكايةهذهمثلأنسبيلا-)6(إليناولاعلينابالباطل

المسلمخبرنقبللاونحن،باللهوكفرارتدعفنحكايةهيإذ7؛ريبامؤمن

هذا؟!منأعظمهوماورسلهاللهعلىومثلههوافترىبكافرفكيف،المتهم

عدومنصدرتوقد،سزهالحكايةهذهبمثليشغلالعقللسليموالعجب

المسلمين،منأحدعنيردولم؛ورسولهاللهعلىمفتر،للدينمبغض،كافر

إنمايفترىميوأو]اللهنبيعلىوافتراهقالهماشاهدانهالصحابةمنأحدذكرولا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(012)المناهل/عكرمةعنجريرابنأخرجه

.كذا"اكتب:يقول":زيادةالأصلفي

.(1012)المناهلالشذي/عنجريرابنأخرجه

الصحة.علامةوعليهاالأصلهامشفيوردتوقد.المطبوعفيتردلم،كافرا"":كلمة

أنس.عنالعزيزعبدحديثمن)9193(يعلىوأبو)3617(البخاري-مطولا-أخرجه

حديثمن)2781(مسلمبعضهوأخرح.صهيبابنهوالعزيزعبد:يعلىابيوعند

كتبتماإلامحمديدريما9:فيهوليس.أنسعن،البنانيثابتعن،المغيرةبنسليمان

مسندوانظر،أنسعنالطويلحميدحديثمن121-3012/أحمدوأخرجه.له"

)9193(.يعلىأبي

.المطبوعفييردلم،ولا""علينا:قوله

."رينا":المطبوعفي
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الاية(00.انذبوتهموأولبكاللهثايتيؤمنوتلاأئذيناتكذب

.]ا50:[النحل

حكايتها؛وظاهر-عنهاللهرضي-أنسحديثفيذكرهامنوقع[وما

سمع.ماحكىولعله،شاهدهاأنهعلىيدلمافيهفليمس

عليه؛يتابعولم،عنهثابترواه:وقال،ذلكحديثهالبزارعللوقد

ثابت.منسمعهإنماحميداوأظن:قال،انسعنحميدورواه

أهليخرجلم،أعلمواللهولهذا؛-:الفهوفقه-الفضلأبوالقاضيقال

عنرفيعبنالعزيزعبدحديثوالصحيح.حميد)1(ولاثابتحديثالصحيح

.)2(ءبر

عنفيهوليس،وذكزناه،الصحةأهلخزجهالذي،عنهاللهرصيسى

ولوالنصرانيئ]المرتذعنحكايتهمنالانفسهقبلمنذلكمنشيءقولأنس

إليه،اوحيفيمامج!ي!للنبيتوهيئمولاقدحفيهاكانلماصحيحةكانت

نظمفيطعنولا،بفغهفيماوالتحريفعليهوالغلطللنسيانولاجواز

له:قالالكاتبأنمنأكثر-صخلو-فيهليسإذ؛اللهعندمنوأنه،القران

قلمهأولسانهفسبقه،هو""كذلك-:-غ!ي!النبيلهفقال؛وكتبه-حكيمعليم

تقدمماكاناذ؛لهاالرسولإظهارقبلالرسولعلىنزلمماكلمتيناولكلمة

علىالكاتبقدرةبقوةوقوعهاويقتضي،عليهايدلالرسولاملاهمما

سمعاذاللعارفذلكيتفقكما،وفطنتهح!هوجودة،بهومعرفته،الكلام

به؛يتمماإلىالحسن)156/ب(الكلاممبتداأو،قافيتهالىيسبقأنالبيت

.سورةولاايةفيذلكيتفقلاكما،الكلامجملةفيذلكيتفقولا

كانفيماهذايكونفقدصوابط""كل-:صحان-السلامعليهقولهوكذلك

فاملى،!مخوالنبيعلىجميعاأنزلتاوقراءتانوجهانالايمقاطعمنفيه

)1(

)2(

أخرجهأن!عنالطويلحميدوحديث.2781()مسلمأخرجهأن!عنالبنانيثابتحديث

.121-3021/أحمد

فييعلىابووقيده.أن!عن-تقييدبدون-العزيزعبدحديثمن)3617(البخارياخرجه

."صهيببنالعزيزعبد":فقال)9193(مسنده
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،الأخرىإلىالكلامبمقتضىومعرفتهبفطنتهالكاتبوتوصل،إحداها)1(

ذلكمناللهأ!مثمعل!جو؛النبيئلهفصوبها]قدمناه[كماع!ي!للنبيفذكرها

قولهمثل؛الايمقاطعبعضفيذلكوجدقدكمانسخماونسخ،أحكمما

الحيهص(أقئفيأنتفإنكلهختغفروإنعبادكفإصهئمتعذئهمإنميو[تعالى]:

.]ا18:[المائدة

أنت"فإنك:جماعةوهم)2(،بعضهمقرأوقد،الجمهورقراءةوهذه

المصحف.منوليست.")3(الرحيمالغفور

معابهماقرأ،المقاطعغيرفيوجهينعلىجاءتكلماتوكذلك

أئعظاهـ!يفإل!وأنظزمي:مثل،المصحففيوثبتتا،الجمهور

.(ننشزها()و)925]:[البقرةننشرها()4(

.57]:[الأنعام(الحقوميويقصن()6(الحقو)يقض

وهما.ولا-غلطا-!للنبيينسبولا)7(،ريبايوجبلاهذاوكل

)8(الكاتب-!ر-النبيعنيكتبهفيمايكونأنيحتملهذاإن:قيلوقد

.يشاءكيفذلكفيويسميهاللهفيصف،القرانغيرالناسإلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.المطبوعمنوالمثبت،"أحدهما":الأصلفي

.المطبوعفييردلم،"وهم"بعضهم:قوله

.وغيرهالخفاجيقاله/شاذةقراءة

في)المبسوطويعقوبعمرووأبيكثيروابنونافعجعفرأبيقراءةوهي،بالراء:)ننشرها(

نحييها.:)ننشرها(ومعنى.(151:صالعشرالقراءات

وخلف،والكسائي،وحمزة،وعاصم،عامرابنقراءةوهي.المعجمةبالزاي)ننشزها(

.(الطبريتفسير)مختصربعضعلىبعضهانركب:)ننشزها(ومعنى.(السابق)المصدر

وابن،ونافع،جعفرأبيقراءةوهي.المهملةالصادوتشديدالقافبضم(:الحق)يقمن

المعجمةالضادوكسرالقافبسكون(الحق)يقض:الباقونوقرأ.وعاصم،كثير

.(591:صالعشرالقراءاتفي()المبسوط

والثك.الشبهة:والريب."رينا":المطبوعفي

.المطبوعفيتردلم،""الكاتب:كلمة
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فصل

الدنيا])1(أخبارفي5!ي!حاله[فيئ

الأخبارمنالبلاغسبيلسبيلهليسماوأما،البلاغطويقهفيماالقولهذا

بل؛وحيإلىتضافولا،المعادأخبارولا،الأحكامإلىلهامستندلاالتي

عن)2(--!النبيتنزيه[اعتقاده]يجبفالذي-نفسهوأحوالالدنياأمورفي

غلطا،ولاسهواولاعمدألا،مخبرهبخلافذلكمنشيءفيخبرهيقعأن

وصحتهومزحهوجذه،سخطه]وأفيرضاهحالفيذلكمنمعصوموأنه

ومرضه.

دينمننعلمأناأ()157/وذلك؛عليهوإجماعهمالسلفاتفاقذلكودليل

أخبارهبجميعوالثقة،أحوالهجميعتصديقإلىمبادرتهموعادتهمالصحابة

ترفىفىولاتوقفلهميكنلموأنه،وقعتشيءأيوعن،كانتبابأيفي

.لا؟أمسهوفيهاوقعهل؛ذلكعندحالهعناستثباتولا،منهاشيءفي

من)3(أجلاهمحينعمرعلىاليهوديالحقيقأبيابناحتجولما-1575

بقولهعنهاللهرضيعمرعليهواحتج)4(،لهم-!-اللهرسولباقرارخيبر

منهزيلةكانت:اليهوديفقالخيبر"؟منأخرجتاذابك"كيف:مج!ي!

(إ)اللهعدويا،كذبت:عمرفقال.القاسمأبي

تفاصيلها،مستقصى،بهامعتنىوشمائلهوسيرهوآثارهأخبارهفإنوأيضأ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.عنديمنحاصرتينبينما

.المطبوعفيتردلم،""عن:كلمة

.المطبوعمنوالمثبت،"أخلاهم":الأصلفي

.المطبوعفيتردلم،"لهم":كلمة

العربيةالمملكةفيبلدة:)خيبر(.عنهاللهرضيعمرحديثمن)0273(البخاريأخرجه

تصغير:)هزيلة(.الشامطريقعلىشمالأكيلا()165المنورةالمدينةعنتبعد،السعودية

النهاية.الجذ/ضذ،الهزلمنالواحدةالمرةوهي،هزلة
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اعترافهأو،قالهقولفيلغلط-السلامعليه-استدراكهمنهاشيءفييردولم

به.أخبرشيءفيبوهم

(1(رجوعه-فيالسلامعليه-قصتهمننقلكمالنقلذلككانولو-1576

.خبرالارأياذلكوكان-(2(النخلتلقيحفيالانصارعلىبهأشارعما--ع!ياله

اع!ي!]:كقوله؛البابهذامنليستالتيالأمورمنذلكوغير-1577

عليهحلفتالذيفعلتالامنهاخيراغيرهافأرى،يمينعلىأحلفلا!"والله

."(3(يمينيعنوكفرت

.()4الحديث"...اليتختصمونانكم":وقوله-5781

ماكلسنبينكما(الجذر")الماءيبلغحتى!زبيريا"اسق:وقوله-9157

أشباهها.مع،اللهشاءإنبعدهوالذيالبابهذافيمامشكلمنهذافي

بخلاف،الاخبارمنشيءفي،أحدمنعرفمتىالكذبفانوأيضأ

لقولهيقعولم،حديثهفيواتهم،بخبرهاستريب،كانوجهأيعلى،هوما

عرفعمنالحديثوالعلماءالمحدثونتركماولهذا،(6(موقعالنفوسفي

ثقته.مع،الغلطوكثرة،الحفظوسوءوالغفلةبالوهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.المطبوعمنوالمثبت،""ورجوعه:الأصلفي

.(1663،1664،)1662برقمتخريجهسيأتيالنخلتأبيرحديث

قوله:بدون.الأشعريموسىأبيحديثمن()9164ومسلم،)6623(البخاريأخرجه

."عليهحلفت"الذي

برقممنهطرفوتقدم،سلمةأمحديثمن()1713ومسلم،)0268(البخارياخرجه

.()1668برقموسياتي،()1548

وسيأتي.الزبيربناللهعبدحديثمن()2357ومسلم،وأطرافه)9235(البخاريأخرجه

قال.الجداراصل:الجدر:وقيل،الحائط:وهوالجدر"،":المطبوعفي.(017)4برقم

الجذريبلغحتى:يقولونالروايةأهلمنوالمتقنون:قال،الجدر:الروايةهكذاالخطابي

الأصول)جامعالحسابجذرومنه،الشربتماممبلغوهو-المعجمةبالذال-يعني

المعجمة.بالذال،الجذر:أصلنافيالرواية:قلت.2(01/20

.موقعأ"النفوسفيقولهيقع"ولم:المطبوعفي
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كبر!منهوالإكثار)157/ب(معصيةالدنياأمورفيالكذبتعمدفانوأيضأ

.للمروءةمسقط،بإجماع

]و[يستبشعفيمامنهالواحدةوالمرة؛النبوةمنصبعنهينزهمماهذاوكل

)2(.بذلكلاحقةبقائلهاويزري)1(،بصاحبهايخلمماويشيعيستشنع

علىيجريفهلالصغائرمنعددناهافانالموخهذايقعلافيماواما

،وكثيرهقليلهعنالنبوةتنزيهوالصواب.فيهمختلففيها؟الخلاففيحكمها

بهجاءماوتصديق،والتبيينوالإعلامالبلاعالنبوةعمدةإذ؛وعمدهسهوه

مناقض!،فيهومشكك،ذلكفيقادحهذامنشيءوتجويز[لمج!ن!]النبي

وجهفيالقولفيخلف!الانبياءعلىيجوزلابأنهيقينعنفلنقطع؛للمعجزة

تجويزفيسامحمنمع)3(نتسامحولا،قصدبغيرولابقصدلا،الوجوهمن

عليهميجوزلاوبأنه،نعم؛البلاعطريقهليسفيماالسهوحالعليهمذلك

كانذلكلأن(؛)وأحوالهمأمورهمفيبه)4(الاتسامولا،النبوةقبلالكذب

بعد.تصديقهمعنالقلوبوينمربهم6ويريبيزري

وسؤالهمالامممنوغيرهاقريشمنع!ي!النبيعصرأهلأحوالالىوانظر

واتفق،عرفممابهواعترفواذلكمنبهعزفواوما،لسانهصدقفيحالهعن

فيفيهالاثارمنذكرناوقدوبعد؛قبلمنهلمج!ي!نبيناعصمةعلىالنقلأهل)7(

اليه.أشرناماصحةلكيبينماالكتابأولالثانيالباب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

يعيب.:ييزر

.النبوةبمنصبيليقلابمااي:ذلكلاحقة

نتساهل.:ئتسامح

به.الاتصاف:بهالاتسام

."دنياهم"وأحوال:المطبوعفي

والتهمة.الريبةفييوقع:يريب

.المطبوعفيتردلم،اهل"":كلمة
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فصل

جم!ل!هئي!كسهوه،والسبهالاعتراضاتبعض!رد[فيئ

])1(سقيماني:ابراهيموقول،الصلاةفي

الذيالسهوحديثفي-السلامعليه-قولهمعنىفما:قلتفان-0158

أبوالقاضيحدثناقال!:،جعفربنإبراهيم:إسحاقأبوالفقيهبهحذثنا

،الفخاربناللهعبدأبوحدثنا،محمدبنحاتمحدثنا،سهلبنالأصبغ

بنداودعن،مالكعن،يحيىحدثنا،اللهعبيدحدثنا،عيسىأبوحدثنا

هريرةاباسمعتقال!:أنهأحمدأبيابنمولىسفيانأبيعن،ا!صين

فيفسلم،العصرصلاة)158/أ(صط!د!ه-صاللهرسول!صلىيقول!:عنه]الله[رضي

نسيت؟أمالصلاةأقصرت!اللهرسول!يافقال!:،اليدينذوفقام،ركعتين

.")2(يكنلمذلك"كل:ع!ي!اللهرسول!فقال!

")4(.نسيتوما،)3(الصلاةقصرت"ما:الأخرىالروايةوفي-1581

أحدكانوقد؛تكنلموأنها،الحالتينبنفي[ه]فأخبر؛بقصتهالحديث

الله!رسول!ياذلكبعضكانقد:اليدينذوقال!كما،ذلك

بصددبعضها،أجوبةذلكفيللعلماءأن-واياكالله-وققنافاعلم

أقول!:أناوها؛والاعتسافالتعسفبنيةهوماومنها؛الإنصاف

،البلاعالقول!منطريقهليسفيماوالغلطالوهمبتجويزالقول!علىأما

وشبهه.الحديثبهذااعتراضفلا-القولينمنزيفناه)5(الذيوهو

)1(

)2(

)3(

)4(

.عنديمنحاصرتينبينما

الروايةوانظر.)0586(يعلىأبيمسندفيتخريجهتماموانظر.99()573/مسلمأخرجه

التالية.

.المطبوعفيتردلم،""الصلاة:كلمة

سابقه.وانظر،هريرةأبيحديثمن6(9221،150،)482البخاريأخرجه

.ناهردد:هزيفنا
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فيأنهويرى،جملةأفعالهفيوالنسيانالسهويمنعمنمذهبعلىوأما

ينسلىلأنه؛خبرهفيصادقفهو،ليسنالنسيانلصورةعامدهذامثل

(اليسناالصورةهذهفيالفعلهذاتعفدالقولهذاعلىولكنه،قصرتولا

موضعه.فيونذكره،عنهمرغوبقولوهو)2(؛مثلهاعتراهلمن

طريقهليسفيماعليهالسهووتجويزالأقوالفىعليهالشهوإحالةعلىوأما

أجوبة.ففيه-سنذكرهكما-القول

وصدقفحقالقصرإنكارأما؛وضميرهاعتقادهعنأخبر!ي!النبىأن:منها

ظنه؛فيينسلموأنه،اعتقادهعن--مج!ي!فأخبرالنسيانوأما.وظاهراباطنا

أيضا.صدقوهذا؛بهينطقلموإنظنهعنبهذاالخبرقصدفكأنه

سلمتإنيأي:السلامإلىراجعأنس"لم"[و]:قولهأن:ثانووجه

محتمل؛وهذا؛السلامنفسفيأنسه!3(لمأي،العددعنوسهوت،قصدا

بعد.وفيه

اللفظاحتملهوإن،بعضهمإليهذهبما)4(-أبعدهاوهو-:ثالثووجه

احدهماكانبل؛والنسيانالقصريجتمعلمأي:يكن"لمذلك"كل:قولهمن

قوله:وهو،الصحيحةالاخرىالروايةمع،خلافهاللفظومفهوم)158/ب(

."نسيتوماالصلاةقصرت"ما

بعدعلىللفظمحتملالوجوههذهمنوكل(،لائمتنا)فيهرأيتماهذا

.منها)6(الاخروتعسف،بعضها

منأقربأنهليويظهر-أقولوالذي:]الله[رحمهالفضلابوالقاضيقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.المطبوعفيتردلم"،"ليسثهكلمة

.نحوهأصابه:مثلهاعتراه

."أسه"لم:المطبوعفي

.المطبوعفيتردلم،أبعدها"":كلمة

."كلام":زيادةالاصلفي

الخفاجي.قاله/المستقيمالطريقعنوبعدهتكلفهأي:منهاالآخرتعسف
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نفسه.عننفاهالذيلففظإنكار"أنس"لم:[ع!جمص]قولهأن-:كفهاالوجوههذه

كذاايةنسيت:يقولأنلأحدكمما"بئس:بقولهغيرهعلىوأنكره-1582

.(")1نسيولكنه،وكذا

ولكن،أنسى"لست:الاخرالحديثرواياتبعضفىوبقوله-1583

،ص-!ص

كماقصرهاأنكر؟نسيتأمالصلاةأقصرت:السائللهقالفلما")2(.انسى

ن!يفقدذلكمنشيءجرىكانإنوإنه،نفسهقبلمنهوونسيانه،كان

هذا:علىفقوله؛ليسنذلكعليهوأجري،ن!يأنهفتحقق؛غيرهسألحتى

ينسولم،تقصرلم؛وحقصدقيكن"لمذلك"كلأو)3(تقصر"ولمانس"لم

نسي.ولكنه،حقيقة

نإ:قالأنه.وذلك؛المشايخبعضكلاممناستثرته)4(آخرووجه

لأن:قال؛النسياننفسهعننفىولذلك؛ينسىولايسهوكان!النبي

فييسهوع!النبيفكان:قال[بال]شغلهوانماوال!هو؛وآفةغفلةالنسيان

شغلا؛الصلاةفيماالصلاةحركاتعنيشغلهوكانعنها؛يغفلولاصلاته

عنها.غفلةلا،بها

الصلاةقصرت"ما:قولهفييكنلم-المعنىهذاعلىتحقق-إنفهذا

قولي.فيخلف"نسيتولا

هوالذيالتزكبمعنى"نسيتوما[الصلاة]قصرت"ما:قولهأنوعندي

لإكمالتاركاركعتينمنأسلملمإني-:أعلموالله-أراد؛النسيانوجهيأحد

نفسي.تلقاءمن(ذلك)يكنولم،نسيتولكني،الصلاة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

،0116)برقموسيأتي،مسعوبابنحديثمن97(0)ومسلم،(5)320البخاريأخرجه

1623).

التالية.الروايةوانظر.(0016،1652)برقمأيضأسيأتي

"و".:المطبوعفي

استخرجته.:استثرته

.المطبوعفيتردلم""ذلك:كلمة
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الحديثفي-والسلامالصلاة-عليهقولهذلكعلىوالدليل-1584

صو5!

.لأسن")1(انسىاو،لأنسى"اني:الصحيح

الحديثفيالمذكورة-السلامعليه-ابراهيمكلماتقصةوأما-1585

إق):قوله:اثنتانمنهاالقرآنفي)3(،المنصوصة،)2(الثلاثكذباتهأنها

-([الصافات:98]و[قوله]:)قالواءأنتفعفمتهذائاالتنايإئرهيو!قال

:...6]،62.[الانبياء(هذا!بيرهمفعل!بل روحتهعنللملكوقوله3

فيلا؛الكذبعنخارجةكلهاهذهأن-اللهأكرمك-فاعلم"اختي"انها

عنمندوحةفيهاالتي)4(المعاريضبابفيداخلةوهي؛غيرهفيولاالقصد

.)5(الكذب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

هذاأعلم"لا:البرعبدابنقالع!يد.النبيعنبلاغأ1001/الموطأفيمالكأخرجه

الأحاديثأحدوهو.الوجههذاغيرمن،مقطوعأولامسنداع!ي!النبيعنرويالحديث

فيصحيحومعناه،مرسلةولامسندةغيرهفيتوجدلاالتيالموطأفيالتيالأربعة

.(7016،)9915برقمالمصنفوسيعيذه.ترىكماعياضالقاضيوصححه،"الأصول

بينالتفضيلفيالجنتين"جنىكتابه781(هـوفي-)711مرزوقبنمحمدالحافظوقال

مسندةيجدهالمالتيالأربعةالاحاديثعلىتكلمانبعدالقدر"وليلةالمولدليلة،الليلتين

يدلعمرأبيالحافظقولأنالعلماءبعضتوهم":الموطأفيوهيالبر،عبدبنعمرأبو

مالك.مثلمنسيمالا،الصحةعدميقتضيلاالانفرادإذ،كذلكوليس،صحتهاعدمعلى

فيأحدهما،اثنينمنهااسندوقد.الأحاديثالأربعةهذهإسنادفيجزءاقديماأفردتوفد

غيرفيأسانيدهابينتوقد،لهالتقليد""إقليدفيالدنياأبيابنالحافظظنيوغالبذكري

"وهي)1/523(:الفهارسفهرسفيالكتانيالحيعبدالعلامةوقال."الممتضب"هذا

هذهفيكلامهينقلونوالحفاظالبرعبدابنزمنمنإذ،لسماعهايسافرعظيمةفائدة

وقد.مرزوقابنالحافظرأيتبماجادحتى،لإسنادهاتعزضمنولا،ويمرون،الأربعة

."اعلمواللهايضأ،لهاالصلاحابنوصلعلى"والإنشاداتالإفادات"كتابيفيتكلمت

.هريرةأبيحديثمن2371()ومسلم،)3357(البخاريأخرجه

صريحأ.المذكورة:()المنصوصة.المطبوعمنوالمثبت،"المنصوص":الأصلفي

الهاية./القولمنالتصريحخلافوهو،التعريضمن،معراضجمع:()المعاريض

منبالقولالتعريضفيأنيعني:الهايةفيقال.وفسحةسعةاي:(الكذبعن)مندوحة

.الكذبتعمدعنالرجليغنيماالاتساع
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كلإناي؛سأسسقم:معناه:وغيرهالحسنفقال-(سميمإفت):قولىاما

(ا)915/عيدهمإلىمعهمالخروجمنلقومهفاعتذر،لذلكمعرض!مخلوق

بهذا.

.الموتمنعليقذربماسقيمبل:وقيل

وعنادكم.كفركممنأشاهدهبماالقلبسقيم:وقيل

قال،رآهفلما؟معلومنجمطلوععندتأخذهالحضىكانتبل:وقيل

بعادته.اعتذر)1(،هذا

صدو.صحيحخبوهوبلكذص!؛فيهليسهذاوكل

جهةمنلهمبيانهأرادماوضعف،عليهمحجتهبسقمعرضبل:وقيل

حجتهاستقامةوقبل،ذلكفينظرهأثناءوأنه،بهايشتغلونكانواالتيالنجوم

إيمانه،ضعفولاهويشكلمأنهمع،حالومرضسسقمحالفيعليهم

ونظو،سقيمةحجة:يقالكما،نظرهوسقمعليهماستدلالهفيضعفولكنه

والشمس)2(بالكوكبعليهمحجتهوصحةباستدلالهاللهألهمهحتى،معلول

بيانه.قذمناو[قد][تعالى]اللهنصه-ماوالقمر

ينطقوت(!الؤاإنفشلوهتمهذا!بيرهثمفعلوبل):قولهوأما

فعلهفهوينطقكانإن:قالكأنه،نطقهبشرطخبرهعلقفانه63][الأنبياء:

فيه.خلفولا،أيضاصدقوهذا.لقومهالتبكيتطريقعلى

"الإسلامفيأختي"فانك:وقال،الحديثفيبينفقد""أختي:قولهوأما

.]01:[الحجرات(...إخوهأتمؤمنونإنماميو:يقولتعالىوالله؛صدقوهو

يكذب"لم:وقال،كذباتسضاهاقدع!ي!النبيفهذا:قلتفان-1586

.1(")كذباتثلاثلااابراهيم

)1(

)2(

)3(

.المطبوعفييردلم،هذا""قال:قوله

.""الكواكب:المطبوعفي

السابق.الحديثصدرهو
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يتكلملمأنه:فمعناه")1(كذباته"ويذكر:الشفاعةحديثفيوقال-5871

.الكلماتهذهإلا-الباطنفيحقاكانوإن-الكذبصورةصورتهبكلام

من-السلامعليه-إبراهيماشفقباطنهاخلافظاهرهامفهومكانولما

بها.مؤاخذته

فليسبغيرها")2(ورىغزوةأراداذا!ي!النبي"كان:الحديثوأما-5881

وجهوكتم؛حذرهعدوهيأخذلئلا،مقصدهسترهوإنما؛القولفيخلففيه

،بذكرهوالتعريضأخبارهعنوالبحث،اخرموضععنالسؤالبذكرذهابه

؛مقصدهخلافكذاموضعإلىوجهتناأو،كذاغزوةالىتجهزوا:يقولانهلا

)915/ب(..الخلفيدخلهخبرفيهليسوالأول؛يكنلمفهذا

"أي:سئلوقد-السلام-عليهموسىقولمعنىفما:قلتفان-9158

اليه"العلميردلماذ؛ذلكعليهاللهفعتب؛أعلمأنا:فقال؟أعلمالناس

."منكأعلمالبحرينبمجمعلناعبد"بل)4(:قالوفيه؛)3(الحديث

كذلك.ليسأنهاللهأنبأقدخم!جمبموهذا

الصحيحة،طرقهبعضمنالحديثهذافيوقعاقد]أنهفاعلم-0915

.منك؟"أعلمأحداتعلم"هل:عباسابنعن

شبهة.ولافيه(خلف)ولاوصدقحقخبرفهوعلمهعلىجوابهكانفاذا

لأن؛بهصزحلوكما،ومعتقدهظئهعلىفمحملهالآخرالطريقوعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.()575برقمتقدموقد.هريرةأبيحديثمن(1)49ومسلم،(471)2البخاريأخرجه

بغيرها()ورى.مالكبنكعبحديثمن(54)9276/ومسلم،)4892(البخاريأخرجه

غيرها.يريدأنهوأوهم،عنهاوكثىسترهاأي

(:البحرين)مجمع.كعببنأبيحديثمن)0238(ومسلم،)122(البخاريأخرجه

.القرانكلماتملتقاهما/

.المطبوعمنوالمثبت،"بلى":الأصلفي

الواو.بدون،لا"":المطبوعفي
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اعتقادهعنأيضابذلكاخبارهفيكون؛ذلكيقتضيوالاصطفاءالنبوةفيحاله

فيه.خلفلاصدقاوحسبانه

التوحيد،علوممنالنبوةوظائفتقتضيهبماأعلع!"أنادا:بقولهيريدوقد

مماأخربامورمنهأعلمالخضرويكون،الأمةوسياسة،الشريعةوأمور

خبرهما،فيالمذكورةكالقصص؛غيبهعلوممناللهباعلامالأأحديعلمهلا

علىأعلموهذا.تقدمبماالجملةعلىأعلم]السلام[عليهموسىفكان

به)1(.أجملمبماالخصوص

.]65:[الكهفتدناعلما(منوعلته):تعالىقولهعليهويدل

يردلملأنه،عليهالقولهذاانكار-العلماءقالهفيما-عليهذلكاللهوعتب

وأ،32]:[البقرة(الأماعففمنافآلاعلم):الملائكةقالتكما،اليهالعلم

يبلغلممنفيهبهيقتديلئلا-أعلموالله-وذلك،شرعاقولهيرضلملأنه

الإنسانمدحمنتضضنهلمافيهلك؛أمتهمندرجتهوعلونفسهتزكيةفيكماله

هذهعننزهوإن؛والدعوىوالتعاطيوالعجبالكبرمنذلكويورثه؛نفسه

الله؛عصمهمنإلاليلها)3(ودركسيلها)2(بمدرجةفغيرهمالانبياءالرذائل

به.وليقتدى،لنفسهأولىمنهافالتحفظ

"أنا:بهأعلمقدمماهذامثلمنتحفظا-السلامعليه-قالولذا-1915

.فخر")4(ولاآدمولدسيد

)1(

)2(

)3(

)4(

فيه:لقوله-السلامعليه-الخضربنبوةالقائلينحجحإحدىالحديثوهذا

.المطبوعفيتردلم"،به":كلمة

بها".يتصفالأنبياءغير"أي:الخفاجيقالسبيلها".بمدرجة"فغيرهم:المطبوعفي

.القاريقالهممرها/:"سيلها":ومعنى

."نيلها":نسخةفي

.(05)2برقمتقدم
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منأعلمالنبيبل)1(.النبيمنأعلمالوليئيكونولا."موسىمنأعلم"انا

الويما.

.المعارففيفيتفاضلونالأنبياءفأما

:قالومن.بوحيأنهفدذ؛82]:[الكهفأمر!(عنفعفنووما!ه:وبقوله

آخر.نبيبأمرفعلهيكونأنيحتمل:][قالبنبيليسإنه

نبي-السلامعليه-موسىزمنفيكان[أنه]علمفامالأنه؛يضعفوهذا

عليه.يعولشيئاذلكفيالأخبارأهلمنأحدنقلوما؛هارونأخاهإلاغيره

،الخصوصعلىهووإنما؛العمومعلىليسمنك""أعلم:جعلناوإذا

:الشيوخبعضقالولهذا؛الخضرنبوةإثباتإلىيحتجلم-معينةقضاياوفي

)2(إليهدفعفيماأعلموالخضر،اللهعنأخذفيماالخضرمنأعلمموسىكان

موسى.من

للتعليم.لاللتاديبالخضرإلىموسىألجىءإنما:آخروقال

فصل

والكبائر])3(الصغائرمنالأنبياءعصمة[في

باللسانالقولجملتهامنيخرجولا،الأعمالمنبالجوار!يتعلقماوأما

التوحيد،عدافيمابالقلبوالاعتقادالكلامفيهوقعالذيالخبرعدافيما

منالأنبياءعصمةعلىالمسلمونفأجمعبهالمختصةمعارفهمنقدمناهوما

.ذكرناهالذيالاجماعذلكفيالجمهورومستند.الموبقاتوالكبائرالفواحش

وهو؛الإجماعمعالعقلبدليلغيرهومنعها؛بكرأبيالقاضيمذهبوهو

.أبوإسحاقالأستاذواختاره،الكافةقول

)1(

)2(

)3(

.المطبوعفيتردلم"،بل":كلمة

إليهمنتهيأ،بهمنوطأتعالىاللهجعلهفيما"أي:الخفاجيقال".إليه"رفع:المطبوعفي

".غيرهعنعلمهغيبمما،علمه

.عنديمنحاصرتينبينما
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التبليغ؛فيوالتقصيرالرسالةكتمانمنمعصومونأنهمخلافلاوكذلك

الكافة.منذلكعلىالإجماعمع،المعجزةمنهالعصمةتقتضيذلككللأن

معتصمون،اللهقبلمنذلكمنمعصومونبانهم:قائلون[والجمهور

علىلهمقدرةلا:قالىفانهالنجار)1(؛حسيناإلا،وكسبهمباختيارهم

.أصلا]المعاصي

مذهبوهو؛الأنبياءعلىوغيرهمال!لفمنجماعةفجوزهاالصغائروأما

هذابعدوسنورد.والمتكلمينوالمحدثينالفقهاءمنوغيرهالطبريجعفرأبي

به.احتجواما

منهم؛وقوعهايحيللاالعقل:وقالوا،الوقفإلىاخرىطائفةوذهبت

.)016/ب(.الوجهينباحدقاطعالشرعفيياتولم

عصمتهمإلىوالمتكقمينالفقهاء)2(منالمحققينمنأخرىطائفةوذهبت

وتعيينهاالصغائرفيالناسلاختلاف:قالوا؛الكبائرمنكعصمتهمالصغائرمن

عز-اللهعصيماكلإن:وغيرهعباسابنوقولى،ذلكوإشكالىالكبائرمن

أكبرهوماإلىبالإضافةالصغيرةمنهاسفيإنماوإنه،كبير!فهوبه-وجل

.كبيرةكونهيجب،كانأمرأفيفيالباريومخالفة؛منه

في[إن]:يقالىأنيمكنلا:الوفابعبدمحمد:أبوالقاضيقالى

لهايكونولا،الكبائرباجتنابتغتفرأنهامعنىعلىإلاصغيرةاللهمعاصي

والمشيئة.شيءيحبطها)3(فلامنهايتبلمإذاالكبائربخلاف،ذلكمعحكم

)1(

)2(

)ص!(

يوافقونوهم،المعتزلةمن""النجاريةالفرقةرأس.الرازيالنجارمحمدبنالحسينهو

وإمامة،والوعيدالوعدوفي،العبادواكتساب،والقدرالقضاءمسألةفيالسنةأهك

النجارمات.الرؤيةوفي،القرانوخلق،الصفاتنفيفيالمعتزلةويوافقون،بكرأبي

.الأعلامانظر22(هـ.0)سنةنحو

.المطبوعفييردلمالفقهاء"،"من:قوله

يمحوها.لاأي:يحبطهالا
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الأشعريةأئمةوجماعةبكرأبيالقاضيقولوهو؛تعالىاللهإلىعنهاالعفوفي

.الفقهاءأئمةمنوكثير

نأالقولينعلىيجبولاأئمتنا:بعضوقال:]اللهرحمهالقاضي[قال

بالكبائر؛ذلكيلحقهاإذ؛وكثرتهاالصغائرتكرارعنمعصومونأنهميختلف

وأوجبت،المروءةواسقطت،الحشمةإزالةإلىأدتصغيرةفيولا

مثللانإجماعا؛الانبياءعنهيعصممماأيضافهذا؛)2(والخساسةالإزراء)1(

والأنبياء؛عنهالقلوبوينفر،بصاحبهويزري،بهالمتسممنصبهيحطهذه

مثله؛إلىفأدى؛المباحقبيلمنكانمابهذايلحقبل.ذلكعن)3(منزهون

الحظر.إلىالمباحاسمعنإليهأدىبمالخروجه

.قصداالمكروهمواقعةمنعصمتهمإلىبعضهمذهبوقد

امتثالإلىبالمصيرالصغائرمن)4(عصمتهمعلىالأئمةبعضاستدل!وقد

مطلقا.وسيرهمآثارهمواتباع،أفعالهم

غيرمنحنيفةوأبيومالكالشافعيأصحابمنذلكعلىالفقهاءوجمهور

ذلك.حكمفياختلفواوإن،بعضهمعندمطلقأبل،قرينةالتزام

ذلكالتزام،مالكعنأ()161/)6(الفرجوأبو،(منذاذ)خويزابنوحكى

أصحابنا.وأكئرالقصاروابن)7(الابهريقول!وهو،وجوبا

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.الحقارة:الإزراء

.ءةلدناا:سةلخساا

.مبرؤون:منرهون

.المطبوعمنوالمثبت،""عن:الأصلفي

كتاب:آثارهمن،أصولي،فقيه.العراقيالمالكيخويزبناللهعبدبناحمدبنمحمدهو

المؤلفين.معجم93(هـتقريبأ/0)سنةمات.الفقهأصولفيوكتاب،الخلاففيكبير

فيواللمع،الفقهفيالحاوي:الكتبمنله.أصوليفقيه،المالكيمحمدبنعمرهو

.)283(صالنديملابنالفهرست331(هـ/)سنةتوفي.الفقهأصول

:اثنانالمالكيةعلماءمن"الابهري142(:-)4/141الرياضنسيمفيالخفاجيقال

،-السلامعبدبنيزيدبنالرحمنعبد:سعيدابو:والاخر،صالحبناللهعبدبنمحمد:بكرأبو
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وابن،والإصطخري)2(،)1(سريجوابن،العراقاهلأكثروقول

ندل!.ذلكأنعلىالشافعيةوأكثر.الشافعيةمن)3(خيران

الإباحة.إلىطائفةوذهبت

القربة.مقصدبهوعلمالدينيةالامورمنكانفيماالاتباعبعضهموقيد

لمالصغائرعليهمجوزنافلو:قاليقيد.لمأفعالهفيبالإباحةقالومن

القربةمنمقصدهيتميزأفعالهمنفعلكلليسإذ؟أفعالهمفيبهمالاقتداءيكن

لعلهأمربامتثالالمرءيؤمرأنيصحولا.المعصيةأو،الحظرأو،أوالإباحة

منتعارضاإذاالقولعلىالفعلتقديميرىمنعلىسيمالا،معصية

)4(.الاصوليين

-عليهنبيناعننفاهاومنالصغائرجؤزمن:نقولبانحجةهذاونزيد

متىوأنه،فعلأو،قولمنمنكرعلىيقزلاأنه[على]مجمعون-السلام

حقفيحالههذايكونفكيف،جوازهعلىدل--!عنهفسكت،شيئارأى

؟!نفسهفيمنهوقوعهيجوزثم،غيره

وإذ.قيل[كما،المكروهمواقعةمنعصمتهمتجبالمأخذهذاوعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

منالأبهريفمحمد.عندهممشهورأيضاوهذا،الثافعيهوهذاالسلامعبدابنوليس

النبلاءأعلامسيروانظر،هنا"المرادوهو،تمامبأبيويلقب،طليطلةأهلفيالمالكيةعلماء

16(/233-)334.

(04)0نحولهعصرهفيالثافعيةفقيه،البغداديسريجبنعمربنأحمد:العباسأبوهو

سيرفيترجمتهانظر)603(هـ.سنةفيهاومات)924(هـ.سنةبغدادفيولد.مصنف

.402-4/1102النبلاءأعلام

ورعاعلامةقدوةاماماكان.العراقفقيه،الثافعي،أحمدبنالحسنسعيد:أبوهو

النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر.سنةوثمانوننيف)328(هـولهسنةماتزاهدا.

/15.252-025

)032(هـ.سنةمات.الثافعيالبغداديخيرانبنصالحبنالحسين:عليأبوالإمامهو

.06-1558/النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر

."يرى"من:قولهبعدالمطبوعفيجاء،"الاصوليين"من:قوله
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.]المكروهفعلعنوالنهيالزجرينافيبفعلهالاقتداءعلىالندباوالحظر

كيف!النبيبأفعالالاقتداءقطعاالصحابةدينمنعلمقدوأيضا

بأقواله.كالاقتداءفنكل1و!ي،توجهت

.)2(خاتمهنبذحينخواتيمهمنبذوافقد-2915

)3(.نعلهخلعحيننعالهموخلعوا-3915

بيتمستقبلاحاجتهلقضاءجالسااياهعمرابنبرؤيةواحتجاجهم-4915

.)4(المقدس

رايت:بقولهالعادةأوالعبادةبابهمماشيءغيرفيمنهمواحدغيرواحتج

يفعله.ص!--النبي

صووصبر

.(")صائموأناأقبلانيخئرتيها"هلأ:وقال-5951

.الله!ي!)6(ورسولأناافعلهكنت:محتجة-عائشةوقالت-6951

)7(:فقال؛عنههذهبمثلأخبرالذيعلى-السلامعليه-وغضب-7915

وأعلمكمللهلأخساكم"اني)8(:وقال)161/ب(يشاءمالرسولهالثهيحل

)9(
.وده"0

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

."ومن":المطبوعفي

عمر.ابنحديثمن2(190)ومسلم،6651()البخاريأخرجه

والحاكم،(01)17خزيمةابنوصححه.الخدريحديثمنوغيره6(05)داودأبواخرجه

.المطبوعفيتردلم،"نعله"وكلمة.الذهبيووافقه26(1/0)

عمر.ابنحديثمن)266(ومسلم،(41)5البخارياخرجه

.()7915برقمالاتيالحديثتخريحانظر

وجبفقد،الختانالختانجاوز"إذا:بلفظموقوفأعائثةعن)801(الترمذيأخرجه

.وغيرهشاكرأحمدوالعلامةالترمذيوصححه.فاغثسلنا"!شيواللهورسولانافعلته،الغسل

المخبر.الصحابيهوإقال"فاعل

.المطبوعفييردلم،"وقال":قوله

نأيساربنعطاءعناسلمبنزيدحديثمن292(-192)1/الموطأفيمالكأخرجه

امرأته=فأرسل،شديداوجداذلكمنفوجد،رمضانفي،صائموهوامرأتهقبلرجلا
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علىمجموعهامنيعلملكنه،عليهانحيطأنمن)1(أعظمهذافيوالاثار

منهاشيءفيالمخالفةعليهجوزواولو،بهاواقتداؤهمأفعالهاتباعهمالقطع

-السلامعليه-أنكرولما،ذلكعنبحثهموظهرعنهمولنقل،هذااتسقلما

.ذكرناهبماواعتذارهقولهالاخرعلى

مأذونهيبل،قدحفيهاليسإذ؛منهموقوعهافجائزالمباحاتوأما

رفيعمنبهخضوابماانهمإلا،عليهامسلطةغيرهمكأيديوأيديهم،فيها

تعلقمنبهواصطفوا،المعرفةأنوارمنصدورهملهوشرحت،المنزلة

مماالضروراتإلاالمباحاتمنيأخذونلا،الآخرةوالداربالله)2(الهمم

أخذوما،دنياهه!وضرورة،دينهموصلاح،طريقهمسلوكعلىبهيتقوون

الكتابأولمنهبيناكما،قزبةوصار)3(،بطاعةالتحقالسبيلهذهعلى

السلامعليهنبيناعلىاللهفضلىعظيملكفبان؛السلامعليهنبيناخصالفيطرفا

عنبعيدةوطاعاتقرباتأفعالهمجعلبأن.السلامعليهمأنبيائهسائروعلى

)4(.المعصيةورسمالمخالفةوجه

)1(

)2(

)3(

)4(

مأفأخبرتها،لهاذلكفذكرت.لمج!ج!النبيزوج،سلمةأمعلىفدخلت.ذلكعنلهتسأل

ذلكفزاده،بذلكزوجهافأخبرت،فرجعت،صائموهويقبلكجواللهرسولأن:سلمة

إلىامرأتهرجعتثم.شاءماجم!اللهلرسوليحلالله.جم!اللهرسولمثللسنا:وقال.شرا

مأفأخبرته؟"المرأةلهذه"ما:اللهرسولفقال.كج!اللهرسولعندهافوجدت،سلمةأم

إلىفذهبت.أخبرتهاقد:فقال.؟"ذلكأفعلأنيأخبرتيها"ألا:!اللهرسولفقال.سلمة

ما!ج!لرسوليحلالله.!ع!اللهرسولمثللسنا:وقال.شراذلكفزاده.فأخبرتهزوجها

روايةوهذه."بحدودهوأعلمكم،دلهلأتقاكمإني!"والله:وقاللمج!اللهرسولفغضب.شاء

منرجلعن،عطاءعنصحيحباسنادوأحمد،الرزاقعبدوصلهالكنمرسلة

...الأنصار

."أكثر":المطبوعفي

"هممهم".:المطبوعفي

"."طاعة:المطبوعفي

وأثرها.علامتها:المعصيةرسم

672



فصل

])1(النبوةقبلالمعاصيمنالأنبياءعصمة[في

وجؤزها،قولمفمنعها؛النبؤةقبلالمعاصيمنعصمتهمفياختلفوقد

كلمنوعصمتهم،عيبكلمنتنزيههم-اللهشاءإن-والصحيح.اخرون

المعاصيفإنكالممتنع؛تصورهاوالمسألةفكيف؛)2(الريبيوجبما

.الشرعتقزربعدتكونإنماوالنواهي

كانهل؛إليهيوحىانقبل-السلامعليه-نبيناحالفيالناساختلفوقد

الجمهور؛قولوهذا؛لشيءمتبعايكنلم:جماعةفقاللا؟أمقبلهلشزعمتبعا

الأحكامإذحينئذ؛حقهفيمعتبرةولاموجودةغيرالقولهذاعلىفالمعاصي

الشريعة.وتقرروالنواهيبالاوامرتتعلقإنماالشرعية

سيففذهبعليها؛المقالةبهذهالقائلينحجج)162/أ(اختلفتثم

بذلكالعلمطريقأنإلىبكر)3(أبوالقاضي،الامةفرقومقتدى،السنة

ولما،لنقلذلككانلوأنهوحخته؛السمعطريقمنالخبروموارد،النقل

منبهاهتبل)4(ماوأولى؛امرهمهممنكانإذ؛العادةفيوسترهكتمهامكن

من!شييؤثرولم؛عليهبهولاحتجوا،الشريعةتلكأهلبهولفخر،سيرته

جملة.ذلك

منمتبوعايكونأنيبعدلانه:قالواعقلا؛ذلكامتناعإلىطائفةوذهبت

؛سديدةغيرطريقةوهي؛والتقبيحالتحسينعلىهذاوبنواتابعا؛عرف

وأظهر.اولى-بكرأبيللقاضيتقدمكما-النقلإلىذلكواستناد

)1(

)2(

)3(

)4(

.عنديمنحاصرتينبينما

والتهمة.والثكالظن:الريب

الباقلاني.هو

اعتني.:اهتبل
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عليهالحكمقطعوترك،السلامعليهأمرهفيبالوقفأخرىفرقةوقالت

فيعندنا)1(استبانولا،العقلمنهاالوجهينأحديحللمإذ؛ذلكفيبشيء

)2(.المعاليأبيمذهبوهو؟النقلطريقأحدهما

ذلكيتعئنهل:اختلفواثم؛قبلهمنبشزععاملأكانانه:ثالثةفرقةوقالت

علىبعضهموجسر)3(،واحجم،تعيينهعنبعضهمفوقفلا؟أمالشرع

وصمم.التعيين

وقيل:،إبراهيم:وقيل،نوح:فقيل؛يتبعكانفيمنالمعينةهذهاختلفتثم

المسألة.هذهفيالمذاهبجملةفهذه.عليهماللهصلواتعيسى.وقيل،موسى

ذإ؛المعينينمذاهبوأبعدها،بكرأبوالقاضيإليهذهبمافيهاوالأظهر

نأفيلهمحجةولا؛جملةيخفولم،قذمناكمالنقلذلكمنشيءكانلو

دعوةعموميثبتلمإذبعدها؛جاءمنشريعتهفلزمت،الأنبياءآخرعيسى

أيضاحجةولا؛ع!يملنبيناالادعو!عامةلنبييكنلمأنهالصحيحبل،عيسى

،123]:[النحل(حنيفاإثرهيصم!أتبغأن!اله:تعالىقولهفيللاخرين

لؤصا(؟ءوصئماالذينمنلكمش!خ!و![تعالى]:قولهفي)4(للاخرينولا

:][تعالىكقوله؛التوحيدفياتباعهمعلىالايةهذهفتحمل،]13:[الشورى

.]09:[الأنعاما!د!((ب/261)!هدلمحهمألئههدىالذينأوليهكمالو

تخضه؛شريعةلهيكنولم،يبعثلممنفيهمتعالىاللهسمىوقد

.برسولليسإنه:يقولمنقولعلىيعقوببنكيوسف

يمكنلامختلفةشرائعهمالايةهذهفيمنهمجماعةتعالىاللهسمىوقد

.][تعالىاللهوعبادةالتوحيدمنعليهاجتمعواماالمرادانفدل؛بينهاالجمع

)1(

)2(

)3(

)4(

.المطبوعفيتردلم،"عندنا":كلمة

ومات)941(هـ،سنةولد.الجوينييوسفبناللهعبدبنالملكعبد،الحرمينإمامهو

.477-18468/النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر(هـ.)478سنة

..قدموأ،تجرأ:)جسر(

."للآخر":المطبوعفي
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غيرالانبياءسائرفيالقولهذاالاتباعبمنعقالمنيلزمفهلهذ.ا؛وبعد

؟)1(.بينهميخالفونأو،!يمنبينا

مالمنواما.مريةبلارسولكلفيأصلهفيطردعقلاالاتباعمنعمنأما

اتبعه.وتقررلهتصورفأينماالنقلالى

)2(يلتزمهقبلهلمنالاتباعبوجوبقالومن،أصلهفعلىبالوقفقالومن

نبي.كلفيحجتهبمساق

فصل

])3(الشرعيةالوظائففيوالنسيانالسهوحكم[في

يسمىماوهوقصد؛عنالاعمالمنفيهالمخالفةتكونماحكمهذا

كالسهو،،وتعمدقصدبغيريكونماوأما.التكليفتحتويدخل،معصية

وترك،بهالخطابتعلقبعدمالشرعتقررمما،الشرعيهالوظائففيوالنسيان

وكونه،بهالمؤاخذةتركفي-السلامعليهم-الأنبياءفأحوال؛عليهالمؤاخذة

،البلاغطريقهما:نوعينعلىذلكثمسواء.أممهممعلهمبمعصيةليس

فيه،باتباعهوأخذهم،بالفعلالامةوتعليم،الاحكاموتعلق،الشرعوتقرير

بنفسه.يختصمماهذاعنخارجهووما

هذافيالقولفيالسهوحكمالعلماءمنجماعةعندفحكمه:الأولأما

منوعصمته،وو!صالنبيحقفيذلكامتناععلىالاتفاقذكرناوقد،الباب

طرويجوزلاالبابهذافيالأفعال:قالواوكذلك؛سهواأوقصداعليهجوازه

،والأداءالتبيلغجهةمنالقولبمعنىلأنهاسهوا؛ولاعمدالافيهاالمخالفة

)1(

)2(

)3(

،السلامعليهمالأنبجاءمنغيرهوبين!شي!!نبئنابين"أي:الخفاجيقال:بينهميخالفونأو

وفي".قبلهمنيتبعوغيره،غيرهشريعةعبادتهفييتبعلا5قدرلشرفنبئناإن:فيقول

تصحيف.وهو،""بينهمبدل""نبثهم:المطبوع

.""فيلتزمه:المطبوعفي

.عنديمنحاصرتينبينما
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المطاعن.ويسبب،التشكيكيوجبعليهاالعوارضهذهوطرو

هذاأ()163/وإلى.هذابعدنذكرهابتوجيهاتالسهوأحاديثعنواعتذروا

الإسفراييني)1(.إسحاقأبومال

البلاغيةالافعالفيالمخالفةأنإلىوالمتكلمينالفقهاءمنالأكثروذهب

منتقرركما،عليه[ة]-جائزمنهقصدغيروعنسهواالشرعيةوالأحكام

المعجزةلقيامالبلاغيةالاقوالوبينذلكبينوفرقوا؛الصلاةفيالسهوأحاديث

يناقضها.ذلكومخالفة،القولفيالصدقعلى

غلطاتبل،النبوةفيقادعولا،لهامناقضفغيرالافعالفيالسهووأما

البشر.سماتمنالقلبوغفلاتالفعل

فاذا،تنسونكماأنسىبشز،أناانما"-:السلام-عليهقالكما-8915

.")2(فذكرونينسيت

السلاوسببعليهحقهفي-هنا-والسهوالنسيانحالة[بل]،نعم-9915

أنسى-أو-لأنسى"اني:السلامعليهقالكما،شزعوتقرير،علمإفادة

()3(0ءو
.س!(

.لأسن")4(انسىولكن،أنسى"لست:رويقدبل-0016

عنبعيدة،النعمةفيعليهوتمالم،التبليغفي(له)زياد!الحالةوهذه

نأيشترطونذلكبتجويزالقائلينفان؛الطعنواعتراض،النقصسمات

بالفورحكمهويعرفون،عليهينبهونبل؛والغلطالسهوعلىتقرلاالزسل

الآخرين.قولعلىانقراضهموقبلالصحيحوهو-بعضهمقولعلى-

)2(

)3(

)4(

.المطبوعفيتردلم،"الإسفراييني":كلمة

برقمالمصنفوسيذكره.مسعودابنحديثمن)572(ومسلم،4(0)1البخاريأخرجه

5016(،9016،.)1624

.(16)70برقموسيأتي،()1584برقمتقدم

.المطبوعفيتردلم،"لأسن":وقوله.()1652برقموسيأتي()1583برقمتقدم

.المطبوعفيتردلم"،"له:كلمة
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،السلامعليهأفعالهمنأالاحكابيانولا)1(،البلاعطريقهليسماوأما

منفالأكثر-فيهلممبعيفعلهلممما،قلبهوأذكار،دينهأمورمنبهيختصوما

،الفتراتولحوق،فيهاعليهوالغلطالسهوجوازعلىالأمةعلماءطبقات

ومعاناة،الامةوسياسات،الخلقمقاساةمنكلفهبماوذلك؛بقلبهوالغفلات

بل؛الاتصالولا،التكرارسبيلعلىليسولكن؛الأعداءوملاحظة،الأهل

الندور.سبيلعلى

)2(."اللهفأستغفر،قلبيعلىليغان"انه:السلامعليهقال-كما1061

معجزته.ويناقضرتبتهمنيحطشيءهذافيوليس

حقهفيوالفترات،والغفلات،والنسيان،السهومنعإلىطائفةوذهبت

-جملة.السلامعليه-

،والمقاماتالقلوبعلم)163/ب(وأصحابالمتصوفةجماعةمذهبوهو

بعد.-اللهشاءان-نذكرهامذاهبالأحاديثهذهفيولهم

فصل

السلامعليهمنهالسهوفيهاالمذكورالأحاديثعلئالكلاأفي

-السلام-عليهالسهوعليهفيهيجوزماهذاقبلالفصولفيقدمناقد

واجزنا،قطعاالدينيةالأقوالوفي،جملةالأخبارفيوأحلناه)3(،يمتنعوما

فيوردماإلىوأشرنا،رتبناهالذيالوجهعلىالدينيةالأفعالفيوقوعه

منالصحيح:[ونقول])4(-اللهشاء-إنهاهنافيهالقولنبسطونحن؛ذلك

أحاديث:ثلاثةالصلاةفي-السلام-عليهسهوهفيالواردةالأحاديث

)1(

)2(

)3(

)4(

.الإسلامسرائعتبليغأي:البلاع

.()1628برقموسيأتي،()1538برقمتقدم

محالأ.جعلناه:احلناه

.المطبوعفييردلم،"اللهشاءإنهناها":قوله
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.)1(اثنتينمنالسلامفياليدينذيحديث:أؤلها-2016

)2(.اثنتينمنالقيامفيبحينةابنحديث:الثاني-3016

صلىمج!ي!النبيأنعنه]:اللهارضيمسعودابنحديث:الثالث-4016

خمسا!3(.الطهر

فيهاللهوحكمة،قزرناهالذيالفعلفيالسهوعلىمبنئةالأحاديثوهذه

أنهوشرطه؛للاحتمالوأرفع،بالقولمنهأجلىبالفعلالبلاعإذ،بهليستن

كمافيهالحكمةفائدةوتظهر،الالتباسليرتفعبهيشعربل؛السهوعلىيقرلا

مضادغير-السلام-عليهحقهفيالفعلفيوال!هوالنسيانوإن؛قدمناه

التصديق.فيقادحولا،للمعجزة

؛تنسونكماأنسى)4(مثلكمبشرانا"انما:السلامعليهقالوقد-5016

.")5(فذكرونينسيتفاذا

كنت،ايةوكذاكذاأذكرييلقد؛فلاناالله"رحم:اع!يم]وقال-6016

."أنسيتهن":ويزوى،")6(أسقطتهن

.لأسن")7(-أنسىأو-لأنسى"اني:السلامعليهوقال-7016

أنسى،لا"اني:روىوقد.الراويمنشكاللفظهذا:قيل-8016

.لأسن"انسىولكن

يأ؛التقسيممعناهوأن؛بشكليسأنهديناربنوعيسى،نافعابنوذهب

الله.ينسيييأو،أناأنسى

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.(0581،1581)برقمتقدم

بحينة.وأمه،مالأأبوه،اللهعبدهوبحينة()ابن.(057)ومسلم،82()9البخاريأخرجه

.(19)572/ومسلم،()1226البخاريأخرجه

.المطبوعفيتردلم،""مثلكم:كلمة

.(016،4162)9برقموسيأتي،السابقالحديثمنطرفوهو،()8915برقمتقدم

.()1625برقموسيأتي.عائشةحديثمن)788(ومسلم،(5)380البخاريأخرجه

9915(.،)1584برقمتقدم
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فيأنسىإنييريدأن،قالاهمايحتمل:الباجيالوليدأبوالقاضيقال

الذهولمنالبشرعادةسبيلعلىأنسىأو،النوم)164/أ(فيوأنسى،اليقظة

النسيانينأحدفأضاف؛لهوتفزغيعليهإقباليمعأنسىأو؛والسهوالشيءعن

فيههوإذ؛نفسهعنالآخرونفى،فيهالسبببعضلهكانإذ؛نفسهإلى

كالمضطر.

!رالنبيانإلىالحديثعلىوالكلامالمعانياصحابمنطائفةوذهبت

:قال؛وافةوغفلة4ذهوالنسيانلان؛ينسىولاالصلاةفييسهوكان

فييسهو-السلام-عليهالنبيفكان؛شغلوالسهوعنها؛منزه!!والنبي

عنها.غفلةلا،بهاشغلا،الصلاةفيماالصلاةحركاتعنويشغله،صلاته

."أنسىلا"اني:الاخرىالروايةفيبقولهواحتج

كانالسلامعليهسهوهإن:وقالوا،عنهكلههذامنعإلىطائفةوذهبت

)1(.ليسنوعمداقصدا

لأنهبطائلى)2(؛منهيحلىلا،المقاصدمتناقض،عنهمرغو!4قووهذا

بتعمدأمرإنه:قولالمفيلهمحجةولاحال؟!فيساهيامتعمدايكونكيف

وقدلأسن".أنسىأولأنسى"اني:السلامعليهلقوله؛ليسنالنسيانصورة

والقصد.التعمدمناقضةونفى،الوصفينأحدأثبت

نسيتافاذا،تنسونكماأنسىمثلكمبشزأناانما":وقال-9016

.1(]")فذكروني

المظقرأبووهو،أئمتنامنالمحققينمنعظيمهذاإلىمالوقد

الطائفتينلهاتينحجةولا،أرتضيهولا،منهمغيرهيزتضهولم،الإسفراييني

)2(

)3(

قبله.ماانظر

.بفائدةمنهيظفرلا:بطائلمنهيحلىلا

.()1624برقموسيأتي،(1،5016)895برقمتقدم
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بالجملة،النسيانحكمنفيفيهليسإذأدسى"ولكنأنسىلا"اني:قولهفي

لقبه.وكراهةلفظهنفيفيهوإنما

ولكمه،كذاايةنسيت:يقولأنلأحدكعاما"بئس:كقوله-0161

بهاشغللكن،قلبهعنالصلاةبأمرالاهتماموقلةالغفلةنميأو1لسي"

ببعضها.بعضهاونسي،عنها

بالتحززوشغل،وقتها)2(خرجحتىالخندقيومالصلاةترككما-1161

طاعة.عنبطاعةفشغل؛عنها)164/ب(العدومن

الظهر،:صلواتأربعالخندقيومتركالذيإن:وقيل-1612

الصلاةتاخيرجوازإلىذهبمناحتبئوبه،والعشاء،والمغرب،والعصر

مذهبوهو،الامنوقتإلى)4(أدائهامنيتمكنلمإذا،)3(الحربفي

الشاميين.

له.ناسخفهو،هذابعدكانالخوفصلاةحكمأنوالصحيح

.)5(الوا!ييوما!صلاةعن[!سيم]نومولفيتقولفما:قلتفإن-1613

.؟")6(قلبيينامولاتنامانعينيئ"ان:قالوقد-4161

اجوبة.ذلكعنللعلماءأنفاعلم

،الاوقاتغالبفيوعينيهنومهعندقلبهحكمهذابأنالمرادأنمنها:

عادته.خلافغيرهمنيندركما،ذلكغيرمن!يندروقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.()1623برقموسيأتي،()1582برقمتقدم

عن"شغلونا:ولفظهمرفوعاعليحديثمن)627(ومسلم،)3192(البخاريأخرجه

مسلمعندونحوه.".نارا.وقبورهمبيوتهماللهملأ،العصرصلاة،الوسطىالصلاة

.مسعودابنحديثمن)628(

.""الخوف:المطبوعفي

.المطبوعمنوالمثبت،""في:الاصلفي

.(0162)برقموسيأتي(1566،5671،)1564برقمتقدم

.(0152،)913برقمتقدم
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"ان:نفسهالحديثفي-السلام-عليهقولهالتأويلهذاويصحح-1615

.أرواحنا")1(قبضالله

هذامثلولكنقط)2(.مثلهانومةعليألقيتما:فيهبلالوقول-1616

.شرعوإظهار،سنةوتأسيس،حكمإثباتمن][اللهيريدهلأمرمنهيكونإنما

نأأرادولكن،لأيقظنااللهشاء"لو:الاخرالحديثفيقالوكما-1617

.")3(بعدكملمنيكون

فيه.الحدثمنهيكونحتىالنوميستغرقهلاقلبهأن:الثاني

.محروسا!4(كانأنهرويلما-1861

فيصلييقومثمغطيطهيسمعوحتى،ينفخحتىينامكانوأنه

يتوضا)5(.ولا

،)6(النوممنقيامهعندوضوءهفيهالمذكورعباسابنوحديث-9161

بمجرد-السلامعليه-وضوئهعلىبهالاحتجاحيمكنفلا؛أهلهمعنومهفيه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

،1567،)1566برقمتقدموقد.الوادييومالصلاةعن!ك!يونومهحديثمنفقرةهو

.)1613

.قتادةأبيحديثمن()595البخاريأخرجه

.(0162)برقمالاتيةالروايةانظر

،عباسابنعن،جبيربنسعيدعن،عكرمةطريقمنسننهفيمنصوربنسعيدأخرجه

نحنحة،وسمعت،أغفىحتىرأسهوضعثم:وفيه،ميمونةبيتفيالليلصلاةقصةفي

:عباسلابنفقلت:جبيربنسعيدقال.بأصحابهيصليفقام،فاستيقظ،بلالجاءثم

المناهل/يحفظكان!ي!اللهرسولإنإليليستإنها:عباسابنفقالهذا!احسنما

.النومفيالحدثمنأي:)محروس!.()9125

بيتوتتهحديثمنفقرةوهو.عباسابنحديثمن)763(ومسلم،(1)17البخارياخرجه

الغطيط::()غطيطه.412-7122/الأصولجامعوانظر.لمج!ي!النبيزوجميمونةخالتهعند

.()النهايةمساغايجدلاحيثترديدهوهو،النائمنفسمعيخرجالذيالصوت

عباسابنبيتوتةحديثمنأيضأفقرةوهو(182)763/ومسلم،)6316(البخاريأخرجه

ميمونة.خالتهعند
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اخروفيفكيف،اخر)2(لحدثأوالأهل)1(لملامسةذلكلعلإذ،النوم

ولىفصلىالصلاةأقيصتثم،غطيطهسمعتحتىنامثم:نفسهالحديث

يتوضا؟

فيوليس،النومفيإليهيوحىأنهأجلمنقلبهيناملا:وقيل-0162

وقد،القلبفعلمنهذاوليس،الشمسرؤيةعنعينيهنومإلاالواديقصة

غيرحينفيالينالردهاشاءولوأرواحناقبضالله"ان-:السلامعليه-قال

هذا")3(

)165/أ(:لبلالقاللماالنوماستغراقمنعادتهفلولا:قيلفان-1621

.")4(الضبحلنا"اكلأ

التغليس-السلام-عليهشأنهمنكانانه:الجوابفيفقيل-1622

يدركظاهرهوإذ؛عينهنامتممنيصخلاالفجرأولومراعاة(؛)بالصبح

شغللوكما،بذلكليعلمهأولهبمراعاةبلالافوكل)6(،الظاهرةبالجوارح

مراعاته.عنالنومغيربشغل

"نسيت")7(.:القول-عنالسلامعليه-نهيهمعنىفما:قيل-فان1623

نسيتفاءذا،تنسونكماأنسى"اني:السلامعليهقالوقد-1624

.")8(فذكروني

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.""لملامسته:المطبوعفي

حاجته.أتىمج!أنهنفسهالحديثفي

،1566،1567،)1564برقمتقدموقد.الواديقصةفيغج!نومهحديثمنفقرةهو

1613).

احفظ.:)اكلأ(."الليللنا"اكلأ:ولفظه:هريرةأبيحديثمن068()مسلمأخرجه

224(.-)5/223الأصول)جامعوأن!عائشةحديثمنعليهمتفقبالصبحك!م!تغليسه

الفجر.طلوعبعدالليلأخرظلمةوهو،غلسفيإقامتهاأي:(بالصبح)التغليس

.المطبوعفيتردلم،""الظاهرة:كلمة

.(0161،)1582برقمتقدم

.(5165،9016،)8915برقمتقدموقدعليهمتفق
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.أنسيتها")2(كنتآيةوكذاكذااذكرني"لقد:()1وقال-6251

:يقالأنعننهيهأما؛الالفاظهذهفيتعارضلاأنه-اللهأكرمك-فاعلم

فيالغفلةان:اي،القرانمن)3(فعلهنسخماعلىفمحمولكذا"آية"نسيت

ويثبت.يشاءماليمحواليهااضطرهاتعالى]اللهولكن،منهتكنلمهذا

انسى.:فيهيقالأنصلحتذكرهاقبلهمنوغفلةا]ا،سهومنكانوما

الفعل)4(يضيفأنهفيالاستحبابطريقعلى-مج!!ورلمج!-منههذاإن:قيلوقد

عليه-وإسقاطه،فيهالعبدلاكتسابالجوازطريقعلىوالآخر،خالقهالى

وتوصيله،ببلاغهأمرمابلاغبعدعليهجائزالآياتهذهمنأسقطلما-السلام

اللهقضىماالا،نفسهقبلمنأو،أمتهمنيستذكرهاثم(،)اللهعبادالى

.استذكارهوتركالقلوبمنومحوهنسخه-وجلعز-

قبلمنهينسيهأنويجوز؛كرةسبيلههذا-ماع!ي!ا-النبيئينسىأنيجوزوقد

ثم،الخبرفيخللايدخللامما،حكمايخلطولا،نظمايغييلاماالبلاغ

بلاغه.وتكليفه،كتابهاللهلحفظ؛لهنسيانهدوامويستحيل،اياهيذكره

فصل

الصغائرعليهمأجازمنعلئالردفي

ذلكفيبهاحتجواماوالكلاآعلى

ومنوالمحدثينالفقهاءمنالأنبياءعلىالصغائرالمجوزينأناعلم

القرانمنكثيرةبظواهرذلكعلىاحتجواالمتكلمينمنذلكعلى6يعهم"

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.المطبوعفيتردلم،"قال":كلمة

.()6016برقمتقدموقدعليهمتفق

"حفظه".:المطبوعفي

."يضيفانالاستحبابطريق"على:المطبوعفي

."عبادهالى":المطبوعفي

تابعهم.:()شايعهم
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الكبائرتجويزإلىبهم)165/ب()1(أفضتظواهرهاالتزمواإن،والحديث

اختلفممابهاحتجواماوكلفكيف،مسلمبهيقوللاوما،الإجماعوخرق

أقاويلوجاءت،مقتضاهفيالاحتمالات)2(وتقابلت،معناهفيالمفسرون

وكان،إجماعامذهبهميكنلمفإذاذلك؟منالتزموهمابخلافللسلففيها

علىوالدلالة)4(الحجةوقامت،قديماذلك)3(منبهاحتجوافيماالخلاف

صح.ماإلىوالمصير،تزكهوجب،غيرهوصحة،قولهمخطأ

الله:شاءإنفيهاالنظرفينأخذنحنوها

:!محمدلنبيناتعالىقولهذلكفمن

.]2:الفتح[(تاخرومانبثمنتقذممااللهئيغفرلك!الو

.]91:أمحمدالاية(000واتمؤمئم!ولقمؤمنيننجثواشتغفرلذميو:وقوله

.]2،3:لشرحا[(ظقركأنقضالذى!*وزركعنثووضحغنا!الو:وقوله

.]34:لتوبةا[يةلآا(0000لهؤنتأذعنثصلمأدلهعفا!الو:لهوقو

:[الأنفال(عظيمعذابأضذمفيمالمشكمسبقاللهكنلؤلاكئمب!الو:وقولى

68[.

.]12:[عبسلآيةا(000لاحكىأوجاأن6؟بروتولىعبس):وقوله

(ربهوفغوىءادم)وعصئ:كقوله؛الانبياءمنغيرهقصصمنعليهقصوما

.]121:[طه

(يشركونعماأدئهفتعلىءاتنهمافيماشربملهوجعلاضلحاءاتـهمافلضامالو:وقولى

.]091:لأعرافا[

)1(

)2(

)3(

)4(

بهم.انتهت:(بهم)أفضت

تعارضت.:)تقابلت(

.المطبوعفييردلم،"ذلك"من:قوله

.المطبوعفيتردلم"،"الحجة:كلمة
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الخسرين(منلنكوننوترخقنالاتغفرلؤوإنأنفسناظفنارئنام!:-عنهوقوله

.]23:الاعراف[

الآية(آلطفيهتمن!نتإلتستخنثميو:يونس-عنوقوله

87].:[الانبياء

وخرفآشتغفررثهبرأنمافخنةدا!دوظنم!:وقولي؛داودوقصةقصتهمنذكروما

.]42،52:[صماب(وح!نلرلفئعندنالهوإنذالل!لهفغفرنا!وأنابراكعا

24]:[يوسفالايةبها(وهئمبههمتم!ولقذ)1(:يوسف-عنوقوله

اخوته.معقصتهمنقصوما

آلشيطن(صلمقهذاقالعلةفقضىموسىفوكزه!و:موسى-عنوقوله

15].:[القصص

وماقدمتمالياغفرإ)2("اللهئم:دعائهفي--!ي!االنبيوقول-1626

!.السلامعليه.أدعيتهمنونحوه")3(اعلنتوماأسررتوما،أخرت

.)4(الشفاعةحديثفي،ذنوبهمالموقففيالانبياءوذكر-1627

.(")اللهفأستغفرقلبيعلىليغان"انه:وقوله-1628

اليومفياليهوأتوب،اللهلأستغفر"اني:هريرةأبيحديثوفي-9162

.")6(مرةسبعينمناكثر

الخسرين(منأ!نولرحفنىلىتغفرم!،ال!:نوح-عنتعالىوقوله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.المطبوعفييردلم"،يوسفعن":قوله

.المطبوعفيتردلم،"اللهم":كلمة

عنه.اللهرضيعليحديثمن771()مسلمأخرجه

برقمأنسحديثومن،575(،)573برقمهريرةأبيحديثمنالشفاعةحديثتقدم

.)574(

.(1،1016)538برقمتقدم

.(1)953برقمتقدم
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ظلمواأئذينفىغظتنىولا!و:لهقال-وجلعز-اللهكانوقد47]:أهود

.37]:هودأ(ضغرقونإنهمأ(/1)66

الاية(000الذيىيؤمر!ثتىلىيغفرأنأطمعوالذىميه:إبراهيمعن-وقال!

.82]:الشعراءأ

.]431:لأعرافا1إلئث(تبت!و:موسىعن-وقوله

هذهأشبهماإلى34]:أصالايات0(000سليمقفتناولقذ!و:وقوله

الظواهر.

:]اللهرحمهالقاضيأقال!

]2:الفتحأ(تاخروماذنجثحمتتقذممااللهفغفرلك):بقولهاحتجاجهمفأما

وبعدها.النبوةقبلكانماالمراد:فقيل؛المف!رونفيهاختلفقدفهذا

له.مغفورأنهأعلمه.يقعلموماذنبمنلكوقعماالمراد:وقيل

حكاه،بعدهاعصمتك:والمتأخر،النبوةقبلكانماالمتقدم]أ:وقيل

نصر.بنأحمد

.السلامعليهأمت!بذلكالمراد:وقيل

الله،رحمهالطبريحكاه.وتأويل،وغفلةسهوعنكانماالمراد:وقيل

.القشيريواختاره

حكاه؛أفتكذنوبمن(تاخروماماله،ادملأبيك(تقذممام!:قيلأو]

.عطاءابنعنوالشلميالشمرقندفي

وأئمؤمنمت(ولقمؤمنينلذنجثواشتغفر!:قولهيتأؤل!قبلهوالذيوبمثله

لامت!.مخاطبةهى-هناها-ع!ي!النبىمخاطبة:مكيقال]91:أمحمد

ص،ير

بك!(ولاب!يفعلماأدرى!وما:يقول!أنأمرلما-ع!ي!النبيئإن:وقيل

فغفر!و:عليهتعالىاللهفأنزل!)1(؛اللهلعنهمالكقاربذلكسر-9]:الأحقاف1

.المطبوعفييردلم،"الله"لعنهم:قوله(1)
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الايةفيالمؤمنينوبمال2]:الفتحأالآية(تاخروماذنبثمنتقدممااللهلك

مؤاخذغير،لكمغفورإنك:الايةفمقصد)1(؛عباسابنقاله؛بعدهاالاخرى

.العيوبمنتبزبة:هناهاالمغفرة:بعضهمقال.)3(كانلوأن)2(تذنببذنب

؛3]،2:الشرحأ(ظفركأنقضائذى!وزركعثووضعنا):قولهوأما

ومعنى،والحسن،زيدابنقولوهو؛النبوةقبلذنبكمنسلفما:فقيل

.قتادةقول

؛ظهرهلاثقلتذلكولولا؛وعصم،منهانبوتهقبلحفظأنهمعناه:وقيل

.السمرقنديمعناهحكى

حكاهبلغها؛حتىالرسالةأعباءمنظهرهأثقلمابذلكالمراد:وقيل

والسلمي.،الماوردفي

مكي.حكاه؛الجاهلية)166/ب(أيامثقلعنكحططنا:وقيل

لك،ذلكشرعناحتىشريعتكوطلبوحيرتكسركشغلثقل:وقيل

.القشيريمعناهحكى

وحفظ،استحفظتلمابحفظناحملتماعليكخففنا)4(:معناهوقيل

عليك.

جعلمنعلىالمعنىفيكون؛ينقضهكاد:أي](ظفركأم!أنقضومعنى

عليهوحرمت،نبؤتيماقبلفعلهابأمور--!ك!!والنبيئاهتمامالنبوةقبللماذلك

منها.وأشفق،عليهوثقلت،اوزارافعدها؛النبوةبعد

.()ظهرهلالقضتكانتلوذنوبمنوكفايتهلهاللهعصمةالوضعيكوناو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.المطبوعمنوالمثبت،"...مقصد:عباسابنقال":الاصلفي

.زائدةوهي،بالفتحانهاعلىالخفاجيونمق،"إن":المطبوعفي

وجد.لو:كانلو

"معنى".:المطبوعفي

."صوت"نقيضلهسمعحتىلأثقلتهأي:ظهرهلانقضت
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الجاهلية،أمورمنقلبهوشغلعليهثقلماأو؛الرسالةثقلمنيكونأو

وحيه.مناستحفظهمابحفظلهتعالىاللهوإعلام

يتقدملمفأمر43]:[التوبة(لهؤأذنتصلمعتبرأدئهم!عفا:قولهوأما

عليه[تعالى]اللهعدهولا،معصيةفيعذنهي--تعالىاللهمنفيه!مللنبي

قال!؛ذلكإلىذهبمنوغلطوا،معاتبةالعلمأهليعذهلمبل؛معصية

وقد:قالوا؛أمرينفيمخئراكانبل؛ذلكمن][تعالىاللهحاشاهوقد:نفطويه

تعالى:اللهقال!وقدفكيف،وحىفيهعليهينزل!لمفيماشاءمايفعلأنلهكان

يطلعلمبمااللهأعلمهلهمأذنفلما62].:[النور(!همشتتلمنفآذن!الو

وليس،فعلفيماعليهحرحلاوأنه،لقعدوالهميأذنلملوأنهسرهممنعليه

غفر.!الوعفا(-هنا-بمعنى

")1(.والرقيقالخيلصدقةعنلكمالله"عفا:ع!يمالنبيقال!كمابل-0163

ذلك.يلزمكملمأي؛قطعليهمتجبولم

لممنذنبعنإلأيكونلاالعفويقول!:وانما:قال؟للقشيريونحوه

ذنبا.يلزمكلم:أيعضث(ألئهعفا!وومعنى:قال!؛العربكلاميعرف

.وجل)2(عزاللهمنتكرمةأنهاروي:الذاودفيقال!

)3(!اللهوأكرمك!اللهأعزك:مثل؟كلاماستفماحهو:مكيئوقال

الله.عافاك:معناهأنالسمرقنديوحكى

حتئأشرىلهزيكونأنصلنبئكا%!وما:بدر)167/أ(أسارىفيقولهوأما

لؤلا!!يوعغيزوأدئهآلأخرةيرلدوأدلهألدلمجاعرضلزلدوتآلازضفىيثخى%

)1(

)2(

)3(

(0917)ماجهوابن،37()5/والنسائي،(1)574داودوأبو،62(0)الترمذيأخرجه

فيالحافظإسنادهوحسن."والرقيقالخيلصدقةعنعفوت"قد:مرفوعاعليحديثمن

.587(4/الأصول)جامعوالإماءالعبيدعلىيقعاسم:()الرقيق.""الفتح

.المطبوعفييردلموجل"،عزالله"من:قوله

."وأعزكاللهأصلحك"مثل:المطبوعفي
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فيهفليس.]67،68:الانفال[(عظيمعذابأضذتمفيمآلمسكمسبقأللهمنكتب

سائرالأنبياء؛بينمنوفضلبهخصمابيانفيهبل؛!ي!للنبيذنبالزامأيضا

.غيركلنبيهذاكانما:قالفكأنه

.")1(قبليلنبيتحلولم،الغنائملي"أحلت:ع!ج!قال-كما1631

آلاخرطيرلدوأدثهألذثياعرضلزلدوت!:[تعالى]قولهمعنىفما:قيلفإن

.]67:[الانفالصكيو(عضيزوألله

الدنيالعرضغرضهوتجرد،منهمذلكأرادلمنبالخطابالمعني:قيل

عليةولا،ع!ج!النبيبهذاالمرادوليسمنها؛والاستكثار)2(،فيهاوحده

،بدريومالمشركونانهزمحيننزلتأنهاالضحاكعنرويقدبل؛أصحابه

يعطفأنعمرخشيحتى؛القتالعنالغنائموجمع)3(بالسلبالناسواشتغل

العدؤ.عليهم

عظيم(عذابأضذتمفيمآلمسكمسبقأدلهمنئؤلاكمت!:تعالىقالثم

انهلولا:معناها:فقيل؛الايةمعنىفيالمف!رونفاختلف68]؛:[الانفال

لعذبتكم.النهيبعدإلاأحداأعذبلاأنمنيسبق

معصية.الاسرىأمريكونأنينفيفهذا

بهفاستوجبتم-السابقالكتابوهو-بالقرانإيمانكملولا:المعنى:وقيل

الغنائم.علىلعوقبتمالصفح

،بالقرآنمؤمنينكنتممالولا:يقالبأنوبياناتفسيراالقولهذاويزاد

.تعذىمنعوقبكما،[لعوقبتمالغنائملهم)4(أحلتممنوكنتم

.لعوقبتم]لكمحلالأنهاالمحفوظاللوحفيسبقأنهلولا:وقيل

)1(

)2(

)3(

)4(

قبله.وما)893(برقمتقدم

.المطبوعفييردلم،"فيها":قوله

القتيل.منويؤخذيستلبما:السلب

.المطبوعمنوالمثبت،""لكم:الأصلفي
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اللهقال!؛يعصلملهأحلمافعلمنلأن؛والمعصيةالذنبينفيكلهفهذ

.]96:[الأنفال!(طيباصنلاغنقتتمممافكلوا):لىتعا

عنرويوقد؛ذلكفيخيرقد-السلام-عليهكانبل:وقيل-1632

إلى-السلامعليه-جبريلجاء:قال!أنه-عنهاللهرضي-طالبأبيبنعلي

القتل،شاؤواإن،الأسارىفيأصحابكخيز:فقال!،بدريوم-!ص-النبيئ

مثلهم.المقبلالعامافي]منهميقتلانعلى،الفداءشاؤواوإن

.منا)1(ويقتلالفداء:فقالوا

فيه؛لهمأذنماإلأيفعلوالموأنهم،ماقلناهصحةعلى)2(دليلوهذا

منغيره)167/ب(الأصلحكانمماالوجهينأضعفإلىمال!بعضهمولكن

وتصويباختيارهمضعفلهموبئن،ذلكعلىفعؤلبوا؛والقتلالإثخان

الطبرفي.أشارهذانحووإلى؛مذنبينولاعصاةغيروكلهم؛غيرهماختيار

عذابالسماءمننزل"لو:القضيةهذهفي-السلامعليه-وقوله-1633

أخذمنوراي،رأيهتصويبمنهذاإلىإشار!عمر")3(الامنهمانجا

لوالقضيةهذهوان،عدوهوإبادة،كلمتهوإظهار،الدينإعزازفي،بمأخذه

بقتلهم؛أشارمنأول!لأنهعمروعين،ومثلهعمرمنهنجاعذابااستوجبت

سبق.فيمالهملحلهعذاباذلكفيعليهميقدرلماللهولكن

النبيئ!انيظنأنجازلماثبتولو،يثبتلابهذاالخبر:الداوديوقال!

نزههوقد؛فيهإليهالأمرجعلولا،نصمندليلولا،فيهنصقلابماحكم

ذلك.عنتعالىالله

هذهفي-السلامعليه-نبيهاتعالى]اللهأخبر:العلاءبنبكرالقاضيوقال

)2(

)3(

حسنحديث"هذا:الترمذيقال،الكبرىفيوالنسائي،)1567(الترمذيأخرجه

مطعيم.بنوجبير،برزةوأبي،وأنس،مسعودابنعنالبابوفي."غريب

.المطبوعمنوالمثبت،"دليلوهذا،"هذا:الأصلفي

.(1235/)المناهلهريرةأبيعنمالكعنالرواةفيالخطيبأخرجه
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هذاقبلكانوقدوالفداء؛الغنائمإحلالمنلهكتبهماوافقتأويلهائ!الاية

بنبالحكمالحضرميابنفيهاقتلالتيجحش)1(بناللهعبدسريةفيفادوا

.عام)2(منبأكثربدرقبلوذلك؛عليهمذلكاللهعتبفما،وصاحبهكيسان

تأويلعلىكانالاسرىشأنفيلمج!ي!النبيفعلأنعلىيدككلهفهذا

اللهلكن،عليهم[تعالى]اللهينكرهفلم؛مثلهقبلتقذمماوعلى،وبصيرة

وتأكيد،إظهار)3(نعمته-أعلموالله-أسراهاوكثرةبدرأمرلعظم-أرادتعالى

وجهعلىلا،لهمذلكحلمنالمحفوظاللوحفيكتبهمابتعريفهم،منته

.()كلامهمعنىهذا.تذنيب)4(أووانكارعتاب

.]1،2:[عبس(لاشكىأجآءأن!وتوذ+عبس!:قولهماوأ

ذلكأن-وجل-عزاللهإعلامبل،السلامعليهلهذنبإثباتفيهفليس

حاللككشفلو-كانوالاولىالصوابوأن،يتزكىلاممنلهالمتصذى

الاعمى.علىالإقبال-الرجلين

لله)168/أ(طاعةكان،الكافرلذلكوتصديه،فعللما-لمج!ي!-النبيوفعل

له.مخالفةولا،معصيةلا،لهاللهشرعهكما،لهواستئلافاعنهوتبليغأ

امروتوهينالرجلينبحالاعلامذلكمن-السلامعليه-لهاللهقصهوما

يرجمر(الآعليك)وما:بقوله،عنهالإعراضالىوالإشارة[عندهالكافر

7].:[عبس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

بتحقيقي.-89()79صاليقيننورفيالسريةهذهخبرانظر

رمضانفيبدروغزوة.للهجرةالثانيةالسنةمنرجبفيجحشبناللهعبدسريةكانتبل

نفسها.السنةمن

منوالمثبت،."..باظهارأعلموالله،اسراهاوبكثرة،بدرأمر"لعظيم:الأصلفي

.المطبوع

ذنب.إلىنسبةاي:تذنيب

.المطبوعمنوالمثبت،"معناه"هذا:الأصلفي
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تولى"و"،""عبسبأراد:وقيل

.تفامأبو

قالى؛كل!شصالنبيمعىنالذيالكافر]-

121]:أطهضها(فأ!لا):تعالىوقوله،السلامعليهادمقصةوأما

!أ):وقوله.35]:البقرةأ(ألظفينمنفميهوناالشجرةهذهولالقرلإ):قولهبعد

بالمعصيةعليه-تعالى-وتصريحه،]22:الأعراف1(ألشجرةتقكماعنأنهكما

جهل.أي]121:أطه(فغوىرئوءادموعصئ):]أتعالىبقوله

منءادمإلتولقذعهذناماله:بقولهبعذرهأخبرأقد]تعالىاللهفان؛أخطأوقيل

له،إبليسعداوةنسي:زيدابنقال؛]511:أطهعرما(لإنجذولتمفنممىقبل

الاية0(.0ولزؤجكلكعدوهذاإن!و:بقولهذلكمنإليهاللهعهدوما

117].:اطه

إليهما،والميل،الشفقةمنإبليسلهمااظهربماذلكنسي:وقيل

.(لهما)1والنصح

فنسي.إليهعهدلأنهإنساناالإنسانسميإئما:عباسابنوقال

إبليسبحلفاغتراولكنهما،لهااستحلالاالمخالفةيقصدلم:وقيل

يحلفلاأحداأنوتوهما؛]12:الأعراف1(أبخصحينلمنلكماإفى):لهما

حانثا.بالله

الاثار.بعضفيهذابمثلذلك)2(عنآدمعذررويوقد

.يخدعوالمؤمن؛غزهماحتىلهماباللهحلف:جبيرابنوقال

عرما(لإولأنجد):قالفلذلك؟المخالفةينوولم،نسي:قيلوأقد]

للمخالفة.قصداأي]115:اطه

والصبر.)3(الحزم-هنا-هاالعزمأنعلىالمفسرينوأكثر

)1(

)2(

)ص!(

.المطبوعفييردلم،لهما"والنصح..."إبليس:قوله

.المطبوعفييردلم،"ذلك"عن:قوله

ة....................قالهفيه/التامالنظربعدسدادفيهبماالاخذ:الحزم
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وصف-وجل-عزاللهلان؛ضعففيهوهذا؛سكرانأكلهعندكان:وقيل

ملبساكانإنوكذلك؛معصيةتكنلمناسياكانفاذا؛تسكرلاأنهاالجنةخمر

التكليف.حكمعنوالساهيالناسيخروجعلىالاتفاقإذ؛غالطاعليه

النبؤة؛قبلذلكيكونأنيمكنإنه:وغيرهفوركبنبكرأبو]الشيخأوقال

عئهقابرتواتجبه!ثمفغوىرثيءادموعصئ!ه:ب(/)168تعالىقولهذلكودليل

.العصيانبعدكاناوالهدايةالاجتباءأنفذكر]121،221:أطه(وهدى

لانهعنها؛نهيالتيالشجرةأنهايعلملاوهو،متأولاأكلهابل:وقيل

كانتإنما:قيلولهذا؛الجنسعلىلامخصوصةشجرةعناللهنهيتأول

المخالفة.منلا،التحمظتركمنالتوبة

تحريم.نهيعنهاينههلماللهأنتأول:وقيل

(فغوىرتوءادم)وعصئ:تعالىاللهقالفقدحالكلفعلى:قيلفان

.]221:طهأ(1()وهدىعئهقاب):]لوقاأ؛]121:طهأ

أكلعننهيت"واني-:ذنبهويذكر-)2(الشفاعةحديثفيوقوله-1634

الفصلهذااخرمجملا)3(أشباههوعنعنهالجوابفسيأتيفعصيت"الشجرة

تعالى.اللهشاءإن

يونسقصةفيوليسآنفا؛بعضهاعلىالكلاممضىفقديونسقصةوأما

مفضبا(ذهبو)]014:الصافاتأ(أبق):فيهوانما؛ذنبعلىنص!

عليه.تكلصناوقد87]:[الانبياء

)1(

)2(

)3(

.العذابنزولمنفاراقومهعنخروجهعليهاللهنقمإنما:وقيل

تصحيف.وهو""الجزم:المطبوعوفي.الخفاجي

.المطبوعمنوالمثبت،"عليهتابثم":الأصلفي

.(574)برقمأنسوعن،575(،)573برقمهريرةابيعنالشفاعةحديثتقدم

.""وأمثاله:نسخةفي
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بوجهألقاهملاوالله:قالعنهم][اللهعفاثمالعذابوعدهملمابل:اوقيل

.أبداكذاب

ذلك.فخافكذبمنيقتلونكانوابل:وقيل

يكذبهم.لمأنهالكلامتقذم)1(وقد.الرسالةأعباءحملعنضعف:وقيل

عنه.مرغوبقولعلىإلآمعصيةعلىنصنفيهليسكلهوهذا

:المفسرونقال]014:[الصافات(ا!شحونالفتكإلىأبقإذ):وقوله

تباعد.

وضعفالطلم87]؛[الأنبياء:(الطفايتمن!نتاق):قولهوأما

يكونأنفاما؟بذنبهبعضهمعندمنهاعترا!توهذا؛موضعهغيرفيالشيء

بالعذابلدعائهأو،حملهعمالضعفهأو،ربئإذنبغيرقومهعنلخروجه

يؤاخذ.فلمقومهبهلاكنوحدعاوقد،قومهعلى

نفسهإلىالطلموأضاف،الظلمعنرئهنزه:معناه[في]الواسطيوقال

ظالنارئنا!الو:وحواء)916/أ(آدم)2(قولمثلهذا:وقيل.واستحقاقااعترافا

أنزلاالذيالموضعغيروضعهمافيالسببكاناإذ23]؛:[الأعرافأنفسنا(

.الأرضإلىوإنزالهما،الجنةمنوإخراجهما؛فيه

سطرهماإلىيلتفتأنيجبفلا-السلام-عليهداودقصةوأما-1635

المفسرين.بعضونقله؛وغيروابدلواالذينالكتابأهلعنالإخباريونفيها

نصوالذي.صحيححديثفيوردولا،ذلكمنشيءعلىاللهينصنولم

ذللثلهفغفرنا!وأنابراكحاصوخررئوفاشتغفرفنةأنمادا!دوظن):قولهعليه][الله

.]42،52:[صماب(وح!نلزلفئعندنالهوإن

.]71:ص![(أؤابزئه!):]فيه[لهقوو

)1(

)2(

تصحيف.وهو،يقدم"":المطبوعفي

."...ادمقولهذاومثل."واستحقاقا:المطبوعفي
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مطيع.:قتادةلقا:(ؤابأو!اله.هاختبرنا:أي(فتناه!الهفمعنى

ولى.أالتفسيروهذا

قالأنعلىداودزادما:مسعودوابن،عباسابنوقال-1636،1637

عليه،ونبهه،ذلكعلىاللهفعاتبهوأكفلنيها؛امرأتكعنليانزل:للرجل

عليهأمرهمنعليهيعولأنينبغي)1(الذيوهذا،بالدنياشغلهعليهوأنكر

.السلام

خطبته.علىخطبها:قيلوقد

يستشهد.أنبقلبهأحمثبل:وقيل

لقذ!اله:الخصمينلاحدقولهمنهاستغفرالذيذنبهأنالسمرقنديوحكى

خصمه.بقول3(فظلما،]42:[ص!تخك(بسوالظلمك

منلهبسطبماالفتنةمنوظن،نفسهعلىخشيلمابل:[وقيل

.والدنيا]الملك

نصر،بنأحمدذهب،ذلكمنداودإلىالاخبارفيأضيفمانفيوإلى

المحققين.منوغيرهما)3(،تفاموأبو

بنبييظنولا؛يثبتخبروأورياداودقصةفيليس:الذاوديقال[و]

مسلم.قتلمحبه

على،غنم)4(نتاجفيرجلاناليهاختصمااللذينالخصمينإن:وقيل

الآية.ظاهر

فلماخوتهوأما،تعقب(منها)يوسفعلىفليسواخويهيوسفقصةوأما

)2(

)3(

)4(

)5(

."الذيالتفسير"وهذا:نسخةفي

للظلم.نسبه:فظلمه

ترجمته.تقدمت.المالكيةعلماءمنالابهريمحمدهو:تمامأبو

."نعاج"في:المطبوعفي

."فيها":المطبوعوفي،جهتهممناي:)منها(
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عندالقرانفيوعذهمالأسباطوذكر.أفعالهمعلىالكلامفيلزمنبؤتهمتثبت

.الأنبياء]أهلمنكونهمفيصريحاأليسالأنبياءذكر

.الأسباطأبناءمننتىءمنيريد:المفسرونقال

ولهذا؛الأسنانصغار)1(فعلوهمابيوسففعلواحينكانواإنهم:قيلوقد

نرتعغدامعنا)أرسلهقالوا:ولهذا؛بهاجتمعواحينيوسفيميزوالم

أعلم.والله،هذافبعدنبو!لهمثبتتوإن]12:أيوسف()2(ونلدب

زءابرهنأنلؤلابهاوهئمبهولقذهمتميو)916/ب(:فيهتعالىاللهقولواما

.]42:أيوسفربهء(

يؤاخذلاالنفسهتمأنوالمحذثينالفقهاءمنكثير)3(مذهبفعلى-1638

فلمبسيئةعبديهئم"اذا:ربهعن-السلامعليه-لقولهستئةوليس،العبد)4(به

إذا.همهفي)6(ليوسفحينئذمعصيةفلا،(")حسنةلهكتبتيعملها

وطنت-إذاالهمفإنوالمتكلمينالفقهاءمنالمحققينمذهبعلىوأما

فهووخواطرهاهمومهامنالنفسعليهتوطنلمماواما.سيئة-النفسعليه

عنه.المعفؤ

قوله:ويكون؛هذامنيوسفهم-اللهشاءإن-فيكون؛الحقهووهذا

زحيم(غفورربئإنربى-رحوماإلأبآلش!لأمأرةمالنقسإننفسعإلرئوما!!ي

53].:[يوسف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.المطبوعفيتردلموهي،"كانوا":زيادةالأصلفي

نتسع:()نرتع.2(45:صالعشرالقراءاتفي)المبسوطعامروابن،عمروأبيقراءةهذه

.وطابلذماأكلفي

.""الطريق:المطبوعفي

.المطبوعفيتردلم،"العبد"كلمة

البخاريوأخرجه،عباسابنحديثمن)131(ومسلم،)1964(البخاريأخرجه

ولمبهالقيامعلىعزم:بالأمر)هم(.هريرةأبيحديثمن)912(ومسلم،)1075(

الوسيط.المعجم/يفعله

.المطبوعفييردلم،"ليوسف"حينئذ:قوله
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التواضعطريقعلىمنهذلكيكونأو؛الهمهذامنابرئهاأي)1(ما

حاتمأبوحكىوقدفكيف،ءوبرىقبلزكيلماالنفسبمخالفةوالاعتراف

ولقد:أي؛وتأخيرتقديمفيهالكلاموأن،يهملميوسفأن،عبيدةأبيعن

عن-وتعالىتباركاللهقالوقدبها؛لهمربهبرهانراىأنولولا؛بههمت

تعالى:وقال32].:[يوسف(فاشتعبمءنفسهعنرودلوولقذ)-:المرأة

[تعالى]:وقال24].:[يوسف(والفخشذالسوءعنهلنقرف!ذلك)

طط

(...مثواىأخسنربىإثوأدلهمعاذقاللفهتتوقالتآلأبؤبوغلقت!يو

.]23:يوسف[لآياتا

الملك.:وقيل،][تعالىالله:()ربيفيقيل

ووعظها.بزجرها:أيبها]([)هم:وقيل

عنها.امتناعهغقها:أيبها(!الوهم:وقيل

إليها.نظر:بها()هم:وقيل

ودفعها.بضربهاهم:وقيل

.السلامعليهنبوتهقبلكانكلههذا:وقيل

الله،نبأهحتىشهوةميليوسفإلىيملنالنساءزالما:بعضهمذكروقد

حسنه.عن)2(رآهمنكلهيبتهفشغلت؛النبوةهيبعليهفألقى

تعالىاللهنصفقدوكزه)3(الذيقتيلهمع-السلامعليه-موسىخبروأما

.فرعوندينعلىالذينالقبطمنكان:)4(وقال،عدوهمنأنه

.السلامعليهموسىنبوةقبلأنهكلههذافيالسورةودليل

)1(

)2(

)3(

)4(

.المطبوعمنوالمثبت،"إني":الأصلفي

.المطبوعمنوالمثبت،"من":الأصلفي

.(لمخلوفالقرآن)كلماتكفهبجمعصدرهفيضربه:وكزه

.""وقيل:نسخةوفي،أراد:وقال
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معصيةلا)017/أ(هذافعلى،قتلهيتعمدولم،بالعصاوكزه:قتادةوقال

ذلك.في

نف!مىظلضت):و!رلى.]51:[القصص(..أفميطنعلمقهذا):وقوله

بخيينبغيلاأنهأجلمنذلكقال:جريجابنقال]ا6:[القصص(فاغفرلى

يؤمر.حتىيقتلأن

بهايريدوكزةوكزهوإنما،للقتلمريداعمدعنيقتلهلم:النقاشوقال

.التلاوةمقتضىوهو،النبوةقبلكانهذاإن:قيلوأقد]:قال!،ظلمهدفع

بعدابتلاءابتليناكأى،]04:أطه(فمونأوفنتك!ه:قضتهفي-تعالىوقوله

التابوتفيإلقاؤه:وقيل.فرعونمعلهجرىوماالقصةهذهفي:قيل.ابتلاء

ذلك.وغير،واليم

فتنت:قولهممن؛ومجاهدجبيرابنقاله؛إخلاصاأخلصناكمعناه:وقيل

وإظهار،الاختبار:معنىالفتن!وأصلخلصتها.إذا،النارفيالفضة

.يكرهماإلىأدىاختبارفيالشرععزففياستعملأنهإلا،بطنما

جاءهالموتملكأنمن؛الصحيحالخبرفيرويماوكذلك-9163

)1(.الحديث...ففقاهاعينهفلطم

وفعلبالتعذي-السلام-عليهموسىعلى[به]يحكممافيهليس

دافعموسىلأن،الفعلجائز،الوجهبين،الأمرظاهرهوإذ،لهيجبلاما

علمأنهيمكنفلا،ادميصورةفيلهتصؤروقد،لإتلافهاآتاهمننفسهعن

تلكعينذهابإلىأدتمدافعةنفسهعنفدافعه،الموتملكأنهحينئذ

وجل--عزاللهمنامتحانا"2(الموتملكفيهالهتصؤرالتيالصورة

)1(

)2(

.ضرب:()فلطم.هريرةأبيحديثمن(581)2372/ومسلم،()9133البخاريأخرجه

فيها.مافخرحشقها:)ففقاها(.الموتملكعينأي()عينه

امتحانأ.الملكفيهالهتصور:المطبوعفيئ
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استسلم.إليهرسولهأنه-وجلعز-اللهوأعلمه،بعدجاءه،سىا)1(فلماس

،عنديأسدها)2(هذاأجوبةالحديثهذاعلىوالمتأخرينوللمتقدمين

.)3(المازرياللهعبدأبيالإمامشيخناتأويلوهو

بالحجة،ولطمهصكهعلىوغيره،)4(عائشةابن-قديما-تأولهوقد

اللغة.فيمعروف؛البابهذافيمستعملكلاموهو،حجتهعينوفقء

ولقذفتنا!و:وقولهذنبهمنالتفاسيرأهلفيهاحكىوماسليمانقصةوأما

)6(.اختبرناهأي:(ابتليناه)فمعناه34]؛:أصسليقق(

مئةعلىالليلة"لأطوفن:قالأنهع!ج!النبيعنحكيما:وابتلاؤه-0164

الله.سبيلفييجاهد،بفارسيا!تين)017/ب(كلهن-وتسعينتسعأو-امرأة

ص!

،واحدةامرأةالامنهنتحملفلم.يقلفلم،اللهشاءان:قل:صاحبهلهفقال

.رجل"بشقجاءت

فيلجاهدوا،اللهشاءان:قاللو5!بيدنفسي"والذي:ع!ج!النبيقال

")7(.اللهسبيل

حينكزسيهعلىألقيالذيهوالجسد:والشق:المعانيأصحابقال

ص5،-)8(ص0و

ومحنته.عموبتهوهو،عليهعرص

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.المطبوعفييردلم،"لموسىوجل"عز:قوله

بها.أصو:أسدها

شرحبفوائد"المعلمكتابمصنف.المتفننالبحرالعلامةالإمام.المالكيعليبنمحمدهو

سنةماتوبها،إفريقيةمنالمهدئةبمدينةمولده.النافعةالتواليفمنوغيره"مسلم

.701-0/2401النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر.سنة)83(هـوله)536(

نسبة،والعيشي،والعائشي،عائشةابن:لهقيل،جوادثقة.التيميمحمدبناللهعبيدهو

.()228(هـ)التقريبسنةمات.ذريتهامنلأنه،طلحةبنثعائشةإلى

.ابتلينا"":المطبوعفي

.القطبوعفييردلم،"اختبرناه"أي:قوله

.(015)برقمتقدم

."وهي":المطبوعفي
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متتا.كرسيهعلىفالقيماتبل:وقيل

وتمنيه.ذلكعلىحرصه:ذنبه:وقيل

التمني.منعليهوغلب،الحرصمناستغرقهلمايستثنلملأنه:وقيل

الحقيكونأنبقلبهأحبأن:وذنبه،ملكهسلبأنعقوبته:وقيل

خصمهم.على(لأختانه)1

الإخبارتوننقلهمايصحولا.نسائهبعضقارفه)3(بذنبأوخذ)2(:وقيل

أمتهفيوتصزفه،ملكهعلىوتسلطه،بهالشيطانتشبهمن)4(:خرافاتهممن

الأنبياءعصموقد؛هذامثلعلىيسلطونلاالشياطينلأن؛حكمهفيبالجور

مثله.من

فعنهاللهبمشاءإن:المذكورةالقصةفيسليمانيقللملم:سئلوان

أجوبة:

،(يقولها)أننسيأنهالصحيحالحديثفيرويماأحدها:-1641

تعالى.اللهمرادلينفذوذلك

عنه.وشغلصاحبهيسمعلمأنه:والثاني

هذايفعللم35].[ص!:(بعدىفنلا!صدينبغىلامل!لىوهمت):وقوله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.المرأةقبلمنالأقرباء:الأختان

:الصحاحمختاروفي.عوقب)وأوخذ(:.المطبوعمنوالمثبت،"ووخذ":الأصلفي

.واخذه:تقولوالعامة،مؤاخذة،بذنبهاخذه

ارتكبه.:قارفه

السيوطيقال.الأصلهامسعلىالناسخوأثبته،المطبوعفييردلم:"خرافاتهممن":قوله

حاتمأبيابنأخرجه.الإخباريينخرافاتمنهو:المصنف"قال(:)1244المناهلفي

."...الإسرائيلياتعنأخذهممالكنه،موقوفأعباسابنعنصحيحبسند

قولمن)5242(البخاريوأخرجه.مرفوعاهريرةأبيحديثمن()1654مسلمأخرجه

.هريرةأبي
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فيمقصدهولكنبها)1(؛نفاسةولاالدنياعلىغيرة-السلام-عليهسليمان

الشيطانعليهسلطكماأحدعليهيسفطألا-المفسرونذكرهماعلى-ذلك

ذلك.قالمنقولعلىامتحانهمدةاياهسلبهالذي

كاختصاصبهايختصوخاصة،فضيلةاللهمنلهيكونأنأرادبل:وقيل

منه.بخواصورسلهاللهأنبياءمنغيره

عليهداودلابيهالحديدكالانة؛نبوتهعلىوحجةدليلأذلكليكون:وقيل

ونحو،بالشفاعةمج!يومحمدواختصاص،لعيسىالموتىوإحياء)2(،السلام

.هذا

فيها)171/أ(أخذوأنه،العذرفظاهرة-السلام-عليهنوحقصةوأما

مقتضىفطلب؛]04:[هودوأقلك(!و:تعالىلقوله؛اللفظوظاهربالتأويل

اللهوعدفيشكانهلا؛ذلكمنعنه)3(طويماعلموأراد،اللفظهذا

وعمله،لكفرهبنجاتهموعدهالذيناهلهمنليسأنهعليهاللهفبين[تعالى]

مخاطبتهعنونهاه،ظلمواالذينمغرقانهأعلمهوقد؛صالحغيرهوالذي

ربهعلىإقدامهمنهووأشفق،عليهوعتب،التاويلبهذافأوخذ؛فيهم

)4(-النقاشحكاه-فيمانوحوكان؛فيهالسؤالفيلهيؤذنلممالسؤاله

ابنه.بكفريعلملا

سوىبمعصيةنوععلىيقضيلاهذاوكلهذا؟غيرالايةفيوقيل

عنه.نهيولا،فيهلهيؤذنلمفيمابالسؤالوإقدامهتأويلهمنذكرناهما

النمل،قريةفحرقنملةقرصتهنبياأنمن:الصحيحفيرويوما-1642

)1(

)2(

)ص!(

)4(

بها.ضثا:بها()نفاسة.المطبوعمنوالمثبت،"لها":الأصلفي

.المطبوعفييردلم،"السلامعليه"داود:قوله

"عليه".:المطبوعفي

.المطبوعمنوالمثبت،""نقاش:الأصلفي
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فليس.)2(؟!تسبحالأمممنأمة)1(أحرقتنملةقرصتكأن:%ليهاللهفأوحى

بقتلوصوابامصلحةراهمافعلبل؛معصيةأتىالذيهذاأنالحديثهذافي

الله.أباحبما)3(المنفعةويمنع،جنسهيؤذيمن

تحولالنملةاذتهفلما،الشجرةتحتنازلاكانالنبيهذاأنترىألا

ص)4(،5

إليه-وجلعز-اللهاوحىفيماوليس؟عليهالأذىتكرارمخافةعنهابرحله

قال!كما؛التشفيوتركالصبراحتمالإلىندبهبل؛معصية()عليهيوجبما

إنمافعلهظاهراذ؛]126:[النحل(ضئرللصخبرجمتلهوصبنتمولمجن):تعالى

يتوقعهامضزةوقطع،لنفسهانتقامافكان؛خاصتهفيهواذتهأنهالأجلكان

به،فيعصى)7(،عنهنهيأمراهذاكلفييأت)6(ولم؛هناكالنملبقيةمن

والله.منهبالاستغفار)8(ولابالتوبةولا،بذلكاليهاللهأوحىفيمانصولا

أعلم.

الاأحدمن"ما:والسلامالصلاةعليه-قولهمعنىفما:قيلفإن-1643

.والسلامالصلاةعليهقالكماأوزكريا")9(بنيحىالاكادأوبذنبألم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

التخريج.مصادرفيولا،المطبوعفيليستوهي،"عوضها":زيادةالأصلفي

.هريرةأبيحديثمن22(14)ومسلم،3(10)9البخاريأخرجه

"مفا".:المطبوعفي

تصحيف.وهو"برجله":المطبوعوفي،بمتاعهأي:برحله

.المطبوعفيتردلم،""عليه:كلمة

يفعل.لم:يأتلم

للمعصية.ينسب:يعصى

.والاستغفار"بالتوبة"ولا:المطبوعفي

من)2544(يعلىوأبو،الأستاركشف)9235(والبزار،1254،292/أحمدأخرجه

:وقال،الطبرانيإلى8/902الزوائدمجمعفيالهيثمينسبتهوزاد.عباسابنحديث

".الصحيحرجالأحمدرجالوبقية،وثقوقد،الجمهوروضعفه،زيدبنعلي"وفيه

2(:90)8/المجمعفيالهيثميقال.عمروبناللهعبدحديثمن-بمعناه-البزاروأخرجه

قاربه.:(بذنب)ألم."ثقات"ورجاله
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وعنقصدغيرعنوقعتالتيالانبياءذنوبمنتقدمكما:عنهفالجواب

وغفلة.سهو

فيتكرروما،ربهوفغوى(ءادموعصئ!و:تعالئقوليمعنى[في

(1])بذنوبهمالأنبياءاعترافمنوالحديثالقران

بماوالمعاصيالذنوب-عليهماللهصلوات-عنهمنفيتفاذا:قلتفإن

تعالى:قولهمعنىفما،المحققينوتاويلالمفسريناختلافمنذكرته

الصحيحوالحديثالقرانفيتكرروما،]121:[طه(فغوىربإءادموعصئ)

علىوبكائهم-واستغفارهموتوبتهمبذنوبهمالأنبياءاعترافمن)171/ب(

شيءمنإلاويستغفرويتاب)2(يشفقوهل،وإشفاقهم،منهمسلفما

)ص!(؟عظيم

والمعرفة،والعلو،الرفعةفيالأنبياءدرجةأن-وإياكاللهوفقنا-فاعلم

علىيحملهمفيما)4(،بطشهوقوة،سلطانهوعظم،عبادهفيوسنته،بالله

غيرهم،بهيؤاخذلابماالمؤاخذةمنوالإشفاق،جلالهجلمنهالخوف

عليها،أوخذواثم؛بهاأمرواولا،عنهاينهوالمبأمورتصزفهمفي-وأنهم

التاويل،وجهعلى(وأتوها)،بهاالمؤاخذةمنحذرواأو،بسببهاوعؤلبوا

ذنوبوهي،وجلونخائفون-المباحةالدنياأمورمنتزيدأو،السهوأو

أنهالا،طاعتهمكمالإلىبالنسبةومعاص،منصبهمعليإلىبالإضافة

)1(

)2(

)س!(

)4(

)5(

.عنديمنحاصرتينبينما

.يخاف:يشفق

.شيء؟"لامنويستغفر...":المطبوعفي

"مما".:المطبوعفي

.المطبوعمنوالمثبت،أتوها"أو":الأصلفي
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ومنه،الزذل)1(الدنيالشيءمنمأخوذالذنبفإن؛ومعاصيهمغيرهمكذنوب

أدنىهذهفكأن،رذالهم)2(:الناسوأذناب.اخره[اي]:،شيءكلذنب!

وعمارة،وتنزيههم،لتطهيرهمأحوالهممنيجريماوأسوأ،أفعالهم

الظاهروالذكر،الطيبوالكلم،الصالحبالعملوظواهرهمبواطنهم

يتلوثوغيرهم،والعلانيةالسزفيوإعظامه،تعالىللهوالخشية،والخفيئ

في)3(الهناتهذهإليهبالإضافةتكونماوالفواحش،والقبائح،الكبائرمن

يرونهاأي،المقربينسيئاتالأبرارحسنات:قيلكما،كالحسناتحقه

.كالسيئاتأحوالهمعليإلىبالإضافة

منكانتكيفمااللفظةمقتضىفعلى؛والمخالفةالترك:العصيانوكذلك

.وتركمخالفةفهيتأويلأوسهو

عنها؛نهىالتيهيالشجرةتلكانجهل:أي"غوى"[تعالى]:وقوله

الجهل.:والغي

أمنيته.وخابت،اكلهاإذ،الخلودمنطلبماأخطأ:وقيل

ال!جن:صاحبيلاحدبقولهأوخذقد-السلام-عليهيوسفوهذا

بضعالسجنفىفلبثربه-ذتحرآلشتطنفأدنسهربفتأذ!وقمالو

42].:[يوسف(سنين

.أ()172/اللهذكريوسفانسي:قيل)4(

الملك.لسيدهيذكرهأنصاحبهأنسي:وقيل

فيلبثما-السلام-عليهيوسفكلمة"لولا:مج!حمالنبيقال-1644

.(لبث")ماالسجن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الوسيط.المعجمشيء/كلمنالرديءأو،الخسيسالدون:الرذل

.الرديءالمذموم،الخسيسالدونوهو،رذلجمع:رذال

الشز.خصلةوهي،هنةجمع:الهنات

المطبوعمنوالمثبت،""إنه:زيادةالأصلفي

بن=ابراهيم"فيه:704/المجمعفيالهيثميقال.عباسابنحديثمنالطبرانيأخرجه
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دونيمناتخذت:لهقيليوسفذلكقاللمادينار:بن)1(مالكقال

.البلوىكثرةقلبيأنسى!ربيا:فقال.حبسكلأطيلن!وكيلا؟

عنويجاوز،عندهلمكانتهم،الذربمثاقيلالانبياءيؤاخذ:بعضهموقال

.الأدبسوءمنبهأتواماأضعاففيبهممبالاتهلقلةالخلقسائر

الانبياءكانإذا:قلناهماسياقعلىالاولىللفرقةالمحتجقالوقد

ذكرته،وما،والنسيانالسهومنغيرهمبهيؤاخذلاممابهذايؤاخذون

غيرهم.منحالاأسوأهذافيإذافحالهمأرفعوحالهم

مؤاخذةحدعلىهذافيالمؤاخذةلكنثبتلاأنا-اللهاكرمك-فاعلم

فيزيادةذلكليكون،الدنيافيبذلكيؤاخذونانهم:نقولبل؛غيرهم

كما،رتبهملمنماةسببالهاستشعارهمليكون،بذلكويبتلون؛درجاتهم

.]221:طه[(وهدىعئهقابرئيآخئهثم):لقا

.]52:[صماب(وح!نلزلفئعندنالإوإنذلكلهفغفرنا):ودلداوقال

آضطفيتكإت!و:]431:[الاعرافإلتث(تبت!و:موسىقولبعدوقال

فسخرنا!و:وإنابتهسليمانفتنةذكربعدوقال]441:[الاعرافالاية(الاسعلى

فىمقرنينوءاخرين!وغواصبتلىصوالثمنطين!حمأصابجتثوضاءبأمرهتخرىالريجله

حاب(وح!نفثفتعندنالموإن!حساببغيرأقسذأؤفافنعطاؤناهذا!آ،ضحفاد

.]04-36:[ص

الحقيقةوفي،زلاتالظاهرفيالأنبياءزلات:المتكلمينبعضقال[و]

.قدمناهمانحوالىوأشار،وكراماتزلف!

بمؤاخذتهمدرجتهمفيليسممنأو،منهمالبشرمنغيرهمفلينبهوأيضا

النعم،علىالشكرليلتزمواالمحاسبةويعتقدواالحذر؛فيستشعروا،بذلك

)1(

مردويهابنإلى()1247المناهلفيالسيوطيونسبه."متروكوهو،المكيالقرشييزيد

وعكرمة.الحسنمرسلمنالشيخوأبي،هريرةأبيحديثمن

.المطبوعفيتردلم،""مالك:كلمة
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الرفيع)1(النصابهذابأهلوقعمابملاحظةالمحنعلىالضبرويعدوا

بسطةداودذكر)2(:المريصالحقالولهذا؟!سواهمبمنفكيف؛المعصوم

.للتؤابين)3(

)4(الحوتصاحبقصةمنعليهاتعالى]اللهنصنمايكنلم:عطاءابنقال

.السلامعليهنبينامناستزادةولكن،لهنقصا

لهم:فيقالوأيضا

الكبائر.باجتنابالصغائر

بغفرانتقولون،وافقكمومن،فإنكم)172/ب(:

الصغائروقوعمنجوزتمفما،الكبائرمنالانبياءعصمةفيخلافولا

الأنبياءوخوفعندكمإذابهاالمؤاخذةمعنىفما،هذاعلىمغفورةهيعليهم

!؟كانتلولهممغفوري!وهي،منهاوتوبحهم

والتأويل.الشهوبأفعالالمؤاخذةعنجوابنافهوبهأجابوافما

وجهعلىالانبياءمنوغيرهوتوبتهع!ي!النبياستغفاركثرةان:قيلوقد

نعمه.علىللهشكرا،بالتقصيروالاعتراف،والعبوديةالخضوعملازمة

وتأخر:تقدممماالمؤاخذةمنأمنوقد-السلامعليه-قالكما-1645

.(")شكورا؟عبداأكونأفلا"

.")6(أتقيبماوأعلمكم،دئهأخشاكم"اني:وقال-4661

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.لمقاما:لنصابا

وقيل(هـ.)172سنةتوفي.خاشعازاهداواعظاكان،المزيبشيربنصالح:بثرأبوهو

.48-846/النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر.ذلكغير

لهم.سعةأي:للتوابينبسطة

.""قصةبدل")قضية:المطبوعوفي.السلامعليهيون!هو:الحوتصاحب

.(331،638،0154)برقمتقدم

."لهوأتقاكم،دثهاخشاكم"إني:بلفظمرفوعاأن!حديثمن(05)63البخارياخرجه
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إعظامخوفوالانبياءالملائكةخوف)1(.المحاسبياسدبنالحارثقال

.آمنونلأنهم؛لئهوتعبد

أممهم.بهموتستن،بهمليقتدىذلكفعلوا:وقيل

ولبكيتمقليلالضحكتمأعلمماتعلمون"لو:السلامعليهقالكما-1647

كثيرا")2(.

،العلماءبعضاليهأشارلطيفاآخرمعنىوالاستغفارالتوبةفيفإنوايضا

ويحبألـؤبينيحمثأدئهإن):تعالىقالكما،اللهمحبهاستدعاءوهو

222].:[البقرةالمحتطهريرر(

حينكلفيوالإنابةوالتوبةوالاوبةالاستغفاروالانبياءالرسلفإحداث

قالوقد،التوبةمعنىأيضا"3(فيهوالاستغفار.وجلعزاللهلمحبهاستدعا!

علأدئه%تا)ئقد:تأخروماذنبهمنتقدممالهغفرانبعد-لنبيهتعالى[الله]

.]711:لتوبةا[يةلاالأضار(وأوألمحهجريفالنبى

لؤالا(!انإن!وأشتغفرهرفي!قدفسبح!و[تعالى]:وقال

3].[النصر:

فصل

الأنبياء])4(بعصمةالقولفوائد[في

عليه-عصمتهمنالحقهوما،قررناهبماالناظر!ايهالكاستبانقد

)173/أ(العلمتنافيحالةعلىكؤبهأو،وصفاته،باللهالجهلعن-السلام

)1(

)2(

)3(

)4(

طبعت"المسترشدينرسالة"كتبهمن)243(هـ.سنةمات.الصوفيةشيخ،عارف،زاهد

النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر.اللهرحمهأبوغدةعبدالفتاحالعلامةبتحفيق

.المطبوعفيتردلم،"المحاسبي":وكلمة.12/011-121

.932(،)328برقمتقدم

.المطبوعفيتردلم،"أيضأ":كلمة

.عنديمنحاصرتينبينما
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ونقلا،سمعاوقبلها،وإجماعاعقلاالنبؤةبعد،جملةكلهذلكمنبشيء

عقلاقطعاالوحيمنربهعنوأداه،الشزعأمورمنقررهممابشيءولا

وأقصدا-وأرسلهاللهنبأهمنذ-القولوخلفالكذبعنوعصمته،وشرعا

عنهوتنزيهه،وبرهاناونظرا،وإجماعاشزعاعليهذلكواستحالة،قصدغير

وعن،تحقيقاالصغائروعن،إجماعاالكبائرعنوتنزيههقطعا؛النبوةقبل

للأمة،شرعهفيماعليهوالنسيانالغلطواستمرار،والغفلةالشهواستدامة

نأعليكفيجب؛ومزحم!وجد،وغضبرضامن؛حالاتهكلفيوعصمته

حقالفصولهذه1وتقدر)،)2(الضنينيدعليهوتشذ،)1(باليمينتتلقاه

وأ،!اللنبييجبمايجهلمنفان.وخطرهافائدتهاعظيموتعلم،قدرها

فييعتقدأنيأمنلا،أحكامهصوريعرفولا،عليهيستحيلأو،][لهيجوز

منفيهلك،إليهيضافأنيجبلاعقاينرههولا،عليههيماخلافبعضها

به؛الباطلظنإذ؛النارمنالأسفلالذركهؤة)4(فيويسقط،يدريلاحيث

البوار.داربصاحبهيحل-!-عليهلايجوزماواعتقاده

رأياهاللذينالزجلينعلى-السلامعليه-النبياحتاطماولهذا-1648

قالثم".صفية"انهالهما:فقال،صفئة)حالمسجدفيمعتكفوهو،ليلا

فيتقذفأنخشيتواني؛الدممجرىادمابنمنيجريالشيطان"ان:لهما

.(فتهلكا")شيئاقلوبكما

ولعل؛الفصولهذهمن)6(عليهتكلمنامافوائدإحدى-اللهأكرمك-هذه

فضولمنجملةفيهاالكلامأنيرىمنهاشيئاسمعإذابجهلهيعلملاجاهلأ

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.بالقبولأي

ومعنى.وزنأ،البخيل:الضنين

عظمه.:فلاناقدر:تقدر

القعر.البعيدةالحفرة:الهوة

المؤمنين،أمهي:()صفية.صفيةحديثمن2()175ومسلم،2()350البخاريأخرجه

أخطب.بنحييئبنت

"في".:المطبوعفي

807



ذكرناها.التيللفائدةمتعينأنهلكاستبانوقد.أولىالسكوتوأن،العلم

مسائلعليهاويبنى،الفقهأصولفي)173/ب(إليهايضطزثانيةوفائدة

منها؛عدةفىالفقهاءمختلفيتشغيبمنبهاويتخلص،الفقهمنتنعدلا

منكبيروأصل،عظيمبابوهو؛وأفعالهلمج!ي!النبيئأقوالفيالحكم:وهي

وأط؛وبلاغهإخبارهفيكل!س!النبيصدقعلىبنائهمنبدولا؛الفقهأصول

عمدا؛أفعالهفيوالمخالفةالكبائر)1(منوعصمته،فيهالسهوعليهيجوزلا

بسط،الفعلامتثالفيخلافوقع،الصغائروقوعفياختلافهمبحسبأو]

به.نطولفلا؛العلمذلككتبفيبيانه

شيئا!ي!النبيإلىأضاففيمنوالمفتيالحاكمإليهايحتاج:ثالثةوفائدة

يمتنع،وماعليهيجوزمايعرفلمفمنبها؛ووصفه،الأمورهذهمن

اينومن؛ذلكفيالفتيافي)3(يصممكيف،والخلاففيهالإجماعوقعوما

مسلمدمسفكعلىيجترىءأنفإمامدح؟أونقصفيهقالهماهل؟يدري

.السلامعليهللنبيحرمةيضيعأو،حقايسقطأو،حراأ

العلماء،وأئمة،الأصولأربابفيه)3(اختلفقدماهذاولسبيل

الملائكة.عصمةفيوالمحققين

فصل

السلامعليهمالملائكةعصمةفيالقولفي

نأالمسلمينأئمةواتفق؛فضلاءمؤمنونالملائكةأنعلىالمسلمونأجمع

عصمتهمذكرناكما)4(العصمةفيسواءالنبيينحكممنهمالمرسلينحكم

)1(

)2(

)3(

)4(

.المطبوعفييردلم،و"الكبائر":قوله

.ويجزم،يعزم:يصفم

.المطبوعفيتردلم،""فيه:كلمة

"مفا".:المطبوعفي
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للأنبياءإليهموالتبليغ،وحقوقهم،الانبياءدرجاتفيوأنهم،[منه]

الامم.معكالأنبياء)1(

عنجميعهمعصمةإلىطائفةفذهبت؛منهمالمرسلينغيرفيواختلفوا

يؤصودت(ماويفعلودتأمرهممآأدلهيغصونلا!الو:تعالىبقولهواحتجوا؛المعاصي

.]6:التحريمأ

(أتمسثونلخنو)ئائئ(الضادؤنلنخنوإنار!بر!اتعلومقاملهإ،مئآوما):وبقوله

.]661-461:الصافاتأ

أفليسبحون!طيمتتخصرونولاءعبادتهعن!مثتكرونلاعدومن):وبقوله

.]91،02:لأنبياء[ا(يفترونلاوال!نهار

ولهويسئحونهرءعبادتهعنيمممتكبردنلارئثعدائذينإن):[وبقوله

.]602:لأعراف[ا](هيشدوت

(المحطفرونإ،يم!سهرلاو)]61ة[عبس(بررهكرام):وبقوله

.الايات)2(منونحوه97]:الواقعةأ

والمقربين.منهمللمرسلينخصوص!هذاانإلىطائفة)175/أ(وذهبت

الله-شاءإن-نذكرهانحن،والتفاسيرالأخباراهلذكرهابأشياءواحتجوا

وتنزيه،جميعهمعصمة:والصواب]اللهشاء[إنفيهاالوجهونبينبعد؛

مقدارهم.جليلعنومنزلتهمرتبتهممنيحطماجميععنالرفيع3بهم00

في)4(بالكلامللفقيهلاحاجةأنإلىأشارشيوخنابعضورأيت

منالانبياءعصمةفيللكلامماذلكفيللكلامإن:أقولوانا،عصمتهم

)1(

)2(

)3(

)4(

...كالأنبياءاليهموالتجليغالأنبياءحقوقفي"وأنهم:المطبوعفي

.""السمعيات:المطبوعفي

.""نصابهم:المطبوعفي

."الكلامالىبالفقيهحاجةلا...":المطبوعفي
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ساقطةفهي،والأفعالالاقوالفيالكلامفائدةسوى،ذكرناهاالتيالفوائد

هنا.ها

هاروتقصةجميعهمعصمةيوجبلممنبهاحتجفمما-9164

عليعنرويوما؛المفسرينونقلةالاخبارأهلفيهاذكروما،اوماروت

وابتلائهما.خبرهمافيعباسوابن

صحيحولاسقيملاشيءمنهايزولمالأخبارهذهأن-اللهوفقك-فاعلم

.بقياسيؤخذشيء)2(فيهووليس،!ي!اللهرسولعن

قولبعضهموأنكر؛معناهفيالمفسروناختلفالقرآنفيمنهوالذي

ء)3(.

.سنذكرهكماالسلفمنكثيرفيهبعضهمقالماايضا"4(وانكر،بعص

منالآياتأول-تعالى-اللهنضهكما،وافترائهماليهودكتبمنالأخباروهذه

.إياهوتكفيرهم-السلامعليه-سليمانعلىبذلكافترائهم

ذلكفينحتر)6(نحنوها.عظيمة(شنع)علىالقصةانطوتوقد

الله.شاءإنالإشكالاتهذهغطاءعنيكشفما

هماوهلإنسيان؟أوملكانهماهل؛وماروتهاروتفيأولافاختلف

وأبكسرهاأو،اللامبفتحملكينأوملكينالقراءةوهللا؟أمبالملكينالمراد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)247(:صالمطالبأسنىفيالحوتالشيخقال.الزهرةمعوقصتهماوماروتهاروت

،(134)2/احمدالإمامفرواها،بصحتهاالعلمتفيدطرقألهاإن:حجرابنالشهابقال"

،الرازيكالفخرالمفسرونوقال.صحيحةباسانيدوالبيهقي،موارد()1717حبانوابن

نقلماعلىتعويلفلا،معتبربنقلتثبتلمانها:والخازن،السعودوأبي،والبيضاوي

."أعلموالله،والنقل،العقللادلةالمخالفةمنفيهمامع،اليهودروايةمدارهلان،فيها

العربية.الثقافةدارطبعة()1717الظمانوموارد،()1274الحسنةالمقاصدوانظرهـ.ا

.شيئا""هو:المطبوعفي

.المطبوعفييردلم،"بعضقولبعضهم"وأنكر:قوله

.المطبوعفيتردلم"أيضأ":كلمة

قبائح.:شنع

حسنأ.تحريرانحزر:نحبرومعنى.المطبوعمنوالمثبت،"نخبر،:الأصلفي
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[البقرة:(الطينعلىاثزلومامي:قولهفي)ما(وهل؟جميعا!1(بهما

!؟موجبةأونافية]201:البقرة[أصد(منيعلعانومامي.]201

السحرلتعليمبالملكينالناسامتحن[تعالى]اللهإن:قالواالمف!رينفأكثر

اللهقال؛آمنتركهومن،كفرتعلمهفمن)175/ب(كفرعملهوأن،وتبيينه

وتعليمهما.]201:[البقرة(فلاتكعزفتنةغقإنمامي:عنهما)2(حكايةتعالى

له)3(
،كذاتفعلوالا:تعلمهيطلبجاءلمنيقولانأي؛انذارتعليم

.تكفروافلا،لسحوفانه؛بكذاتتحيلوا)4(ولا؛وزوجهالمرءبينيفرقفإنه

بمعصية؛ليسبهأمرافيماوتصزفهما،طاعةالملكينفعلهذا:فعلى

فتنة.لغيرهماوهي

هاروتعندهذكرانه-()عمرانأبىبنخالدعن،وهبابنوروى

.هذاعنننزههمانحن:فقال،السحريعلمانوانهما،وماروت

هـص.وء)6(."

خالد:فقال.]201:[البقرة(المل!صعلىأنزلوما!ه:بعصهملمحمرا

عليهما.ينزللم

ذكرقدالذيالسحرتعليمعننرههما-وعلمهجلالته-علىخالافهذا

اللهمنامتحانوأنه،كفرأنهيبيناأنبشريطةتعليمهفيلهمامأذونأنهماغيره

تلكفيالمذكورةوالكفرالمعاصيكبائرعنننرههمالافكيفوابتلا!؛تعالى

الأخبار)7(؟

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

اللامبكسروالقراءة.المطبوعفييردلم،جميعأ"بهماأو،بكسرهاأو،اللام"بفتح:قوله

.شاذة

.المطبوعفيتردلم،"قالوا":قوله

."الناس":المطبوعفي

.ونحوهالعقدفيوالنفثالتمويهمنال!حرةحيلتباشروالااي:تتحيلوالا

سنةتوفي.ربانياصالحألبتاثقةكان،الئجيبيعمرأبوإفريقيةقاضي،القدوةالإمامهو

378(.)5/النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر(هـ.)127(هـوقيل)125

.المطبوعمنوالمثبت،""لقراءة:الأصلفي

.الزهرةحديثفيكماوالزناالخمركشرب
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قال،عباسابنقولوهو؛نافية"ما"أنيريد:ينزللم:خالدوقول

بالسحريريد]201:[البقرة(سليمن!فروما):الكلاموتقدير:مكيئ

.اليهودذلكفيواتبعتهم،الشياطين)1(عليهافتعلتهاتذي

جبريلهما:مكيقال201]:[البقرة(المل!تنعلىاثزل!يووما

فأكذبهم،سليمانعلىادعواكما،بهالمجيءعليهمااليهودادعى:وميكائيل

ذلك.في)2(بقولهتعالىالله

ببابلالطينعلىأنزلألسخرومماألناسكفروأيعلموناجلشيطبولبهن)

.تعلماهرجلانهما:قيل]201:[البقرة(ومروتهروت

أنزل!ووما:وقرأ"بابلأهلمنعلجان)3(وماروتهاروت:الحسنقال

.هذاعلىإيجابا"ما"وتكون،اللامبكسر-(الملكينعلى

الملكان:قالولكنه.اللامبكسر:أبزىبنالرحمنعبدقراءةوكذلك

.تقدمماعلىنفيا"ما"وتكونأ()174/وسليمانداود:هنا

.السمرقنديحكاه،اللهفمسخهما،إسرائيلبنيمنملكينكانا:وقيل

مكي-:محمدأبيتقدير)4(-علىالايةفمحملشاذ!؛اللامبكسروالقراءة

.تطهيراويطهرهم،عنهمالرجسويذهب،الملائكةينزه،حسن

أمرهم.مااللهيعصونولا،بررةوكرام،مطهرونبأنهماللهوصفهموقد

ومن،فيهمورئيساالملائكةمنكانوأنه،ابليسقصةيذكرونهومما

فسجدوآ):بقولهالملائكةمناستثناهوأنه،حكوهمااخرإلى...الجنةخزان

وأنه،ذلكينفونالأكثربل؛عليهيتفقلمأيضاوهذا34]:[البقرةإتليس(الا

زيد.وابن،وقتادة،الحسنقولوهو؛الإنسأبوادمأنكما،الجنأبو

)1(

)2(

)3(

)4(

.المطبوعفيتردلم""عليه:وكلمة.افترتهأي:عليهافتعلته

.المطبوعفيتردلم:"بقوله":كلمة

العجم.كفارمنالثديدالغليظوهو،علجتثنية:علجان

."الآية"حمل:المطبوعوفي.تفسيرهاأي:الايةفمحمل
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الأرضفيالملائكةطردتهمالذينالجنمنكان:حوشببنشهروقال

وقد)1(؛سائغالعربكلامفي،شائعالجنسغيرمنوالاستثناء؛أفسدواحين

.]571:[النساءألظن(انئاعإلأعل!منبهءالمما):تعالىاللهقال

وأمروا،فحرقوااللهعصواالملائكةمنخلقاأنالأخبار2!يرووهومفا

اللهذكرهمنلهسجدحتى؛كذلكاخرونثم،فحزقوافأبوالادميسجدواأن

يشتغلفلا،الأخبارصحاحتردها،لهاأصللا،أخبارفي،إبليسإلاتعالى

.]أعلم[والله.بها

كلإ-6

)1(

)2(

ئز.جا:سائغ

"من".:المطبوعفي
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الثالثالتللدمملالثانل!الباب

منعليهمويطرأالدنيويةالأمورفييخصهمفيما

البشريةالعوارفر

وأن،البشرمنوالرسلالأنبياءوسائر-السلام-عليهأنهقذمناقد

والآلام،والتغيراتالآفاتمنعليهيجوز،للبشرخالص!وظاهره،جسمه

بنقيصةليسكلهوهذا؛البشرعلىيجوزما)1(الحمامكأسوتجزع،والأسقايم

نوعه؛منوأكملمنهأتمهوماإلىبالإضافةناقصايسقىإنماالشيءلأن؛فيه

تموتونوفيهاتحئؤنفيها!والدار)2(:هذهأهلعلى]أتعالىاللهكتبوقد

بمدرجة)3(البشرجميعوخلق،25]:الأعرافأ(تخرجون)174/ب(ومتها

،والقز)6(الحزوأصابه(،)واشتكى،السلامعليهمرضفقد)4(:الغيرة

)1(

)2(

)ط!(

)4(

)5(

)6(

الوسيط.المعجم/وقدرهالموتقضاء:الحمام

.وجل"عزقال"كما:زيادةالأصلفي

والمسلك.المذهب:المدرجة

.المتغيرةوأحداثهأحواله:الدهروغير."الغير":المطبوعوفيالمتعسر،الامر:الغيرة

الوسيط.المعجماغيار/جمع.مفردهو:وقيل،غيرة:مفرده:قيل

.مرض:اشتكى

.البرد:القز
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الإعياء)1(وناله،والضجرالغضبولحقه،والعطشالجوعوأدركه

،الكقاروشخه،شقهفجحش)2(وسقط،والكبرالضعفومسه،والتعب

واحتجم،-السلام-عليهوتداوى،وسحر،السموسقي،3(رباعيتهلأوكسروا

?05)5(0سء.ص)4(:صص"

)6(،الأعلىبالرفيقولحق،!جمصفتوفينحبهدضىلم،ولعود،ولنشر

التيالبشرسماتكلها)7(وهذه،والبلوىالامتحاندارمنوتخقص

فقتلوا؛ذلكمنأعظمهوماالأنبياءمنغيرهوأصاب؛عنهالهم)8(محيصلا

قتلا.

بعضفيذلكاللهوقاهمنومنهمبالمناشير)9(.ونشروا،النارفيورموا

من-كل!س!-نبينابعدعصمكما-وجل-عزاللهعصمهمنومنهم.الاوقات

عيونعنحجبهولا،احديومقمئة)01(ابنيدربهنبينايكفلمفلئن؛الناس

إلىخروجهعندقريشعيونعلىاخذفلقد؛الطائفأهلدعؤبهعندعداه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

الثديد.التعب:الإعياء

)جامعجلدهمنهفينسلخ،كالخدسشيءيصيبهأنهو:والجحش،خدش:جحش

مالك.بنأن!عن(114)ومسلم،08()5البخاريرواهوالحديث،622(5/الأصول

فيورباعيتان،الأعلىالفكفيرباعيتان:أربعوهي،والنابالثنيةبينال!ن:الزباعية

الوسيط.المعجم/الأسفلالفكل

لهقالتأنهاعائسةعنالصحيحفيبل،عليهأقف"لم:()1256المناهلفيالسيوطيقال

منضربوهى،الئشرةمن)تنشر(:.شفانيقداللهأما:قال؟تشربأفلا:سحرلما

.233(/01)الفتحالجنمنمشاأوسحرابهأنيظنمنبهيعالج،العلاج

الزقية.وهي،العوذةمن:تعؤذ

.()النهايةعليينأعلىيسكنونالذينالأنبياءجماعة:الأعلىالرفيق

.المطبوعفيتردلم،"كلها":كلمة

.المطبوعفيتردلم،""لهم:كلمة

واحد.والمعنى،بالمياشير""ووشروا:المطبوعفي

يوم!يخمالنبيوجهجرحالذي،اللهعبدوهو،سفينةوزنعلى"قميئة"ابن:المطبوعفي

أحد.
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وفرس،حهل)3(ألىوححر،غورثسيفعنه"مسك،)1(" ..0)2(ه

اولور

)6(،منهأعظمهوماوقاهفلقد(الاعصم)ابنسحرمنيقهلمولئن؛سرالمحه
)4("-

اليهودية.سممن

ليظهر،حكمتهتماممنوذلك؛ومعافى،مبتلى،أنبيائهسائروهكذا

وليحقق،فيهمكلمتهويتم،أمرهمويبين،المقاماتهذهفيشرفهم

بمايضلوالئلا،فيهمالضعفأهلعنالالتباسويرتفع،بشريتهمبامتحانهم

عليه]مريم[بنبعيسىالنصارىضلال،أيديهمعلىالعجائبمنيظهر

ربهم،عندلاجورهمووفور،لاممهمتسليةمحنهمفيوليكون،السلام

إليهم.أحسنالذيعلىتماما

تخت!رإنماالمذكورةوالتغيراتالطوارىءوهذه:المحققينبعضقال

لمشاكلةآدمبنيومعاناة،البشرمقاومةبهاالمقصود)7(البشريةباجسامهم

الجنس.

الأعلىبالملأمتعلقة،منهمعصومة،ذلكعنغالبافمنزهة:بواطنهمواما

منهم.ا()176/الوحيوتلقيها،عنهملأخذهاوالملائكة

.")8(قلبيينامولاتنامانعيني"ان:السلامعليهقالوقد:[قال]-0165

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

صخرةعنعبارةوهو،شبرا)18(الغارطول.مكةجنوبثورجبلفييقعغار:ثور

مقدمتهافي:فتحتانولهاأعلىإلىظهرها،صغيرةبسفينةشبه،الجبلقمةفيمجوفة

الأثيرةوالمعالم،)378(صالبيترحابفيانظر.واحدةمؤخرتهاوفي،واحدة

)84(.:ص

.()174برقمكي!النبيمعقصتهتقدمت

.(01)63برقمتقدم

.(01)62برقمتقدمتسراقةقصة

!ر.النبيسحرالذياليهوديالأعصمبنلبيدهو

.المطبوعفيتردلم،"منه":كلمة

."،الذي:زيادةالاصلفي

.(0152،4161،)913برقمتقدم

717



.")1(ويسقينيربييطعمنيأبيتاني؛كهيئتكملست"اني:وقال-1165

.بي")2(ليستن،أنسىولكن،أنسى"لست:وقال-1652

وأن،وظاهرهجسمهبخلافوروحهوباطنهسرهأن-السلامفاخبر-عليه

شيء)3(منهايحللا،ونوموسهر،وجوعضعفمنظاهرهتحلالتيالآفات

النوماستغرقنامإذاغيرهلان؛الباطنحكمفيالبشرمنغيرهبخلاف،باطنه

وقلبه.جسمه

يقظته،فيهوكماالقلبحاضرنومهفي-السلام-عليهوهو-1653

قلبهلكوننومهفيالحدثمنمحروساكانأنهالآثاربعضفيجاءقدحتى

.)4(ذكرناهكمايقظان

قوته،وخارت،جسمهلذلكضعفجاعإذاغيرهوكذلك-1654

وأنه،ذلكيعتريهلاانهأخبرقد-السلام-عليهوهو،جملتهبالكليةفبطلت

.(")ويسقينيربييطعمنيابيتاني:كهيئتكم"لست:لقوله؛بخلافهم

وسحر،ومرضوصب)6(من؛كلهاالاحوالهذافيإنه:أقولوكذلك

علىمنهفاضولا،بهيخلماباطنهعلىيجرلم،وغضب،)7(وعرض

فيبعدناخذمماالبشرمنغيرهيعتريكما،بهيليقلاماوجوارحهلسانه

بيانه.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.()1654برقموسياتي،(1152)برقمتقدم

.(0016،)1583برقمتقدم

.المطبوعمنوالمثبت،""في:الأصلفي

.()1618تخريجهتقدم،نومهفيلمجي!حراسته

كحالكم.حاليليىأي:(كهيئتكمالست0(1152،1651)برقمتقدم

الوسيط.المعجم/البدنفيوالفتورالتعب:الوصب:وصب

.ونحوهمرضبىمنويزوليطرأما:والعرض.المطبوعفيليست
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فصل

السحر])1(حديثفيطعنمنعلىالرد[في

سحر-السلام-عليهأنهالصحيحةالاخبارجاءتفقد:قلتفإن-1655

بنحاتمحدثنا[قال]:؛عليهبقراءتيالعتابيمحمدابوالشيخحدثناكما

حدثنا،احمدبنمحمدحدثنا،خلفبنعلي:الحسنابوحدثنا،محمد

حدثنا:[قال]،اسماعيلبنعبيدحدثنا،البخاريحدثنا،يوسفبنمحمد

،عنها]اللهارضيعائشةعن،أبيهعن،عروةبنهشامعن،أسامةابو

.)2(فعلهوماالشيءفعلانهإليهليخيلإنه-حتىع!ي!-اللهرسولسحر:قالت

النساءيأتي[كان]انهاليهيخيلكانحتى:أخرىروايةوفي-1656

)3(.الحديث...يأتيهنولا

ذلكفي!ي!النبيحالفكيفالمسحورعلىالامرالتباسمنهذاكانواذا

!؟معصوموهو،عليهجازوكيف

وقد؛عليهمتفقصحيح)176/ب(الحديثهذاأن-واياكاللهوفقنا-فاعلم

أمثالها-علىوتلبيسهاعقولهالسخف-به)4(وتذرعت،الملحدةفيهطعنت

لبسا،أمرهفييدخلعماوالنبيالشزعاللهنزهوقد؛الشرعفيالتشكيكالى

كأنواععليهتجوز،العللمنوعارض،الامراضمنمرضالسحروانما

.السلامعليهنبوتهفييقدجولاينكرلامماالامراض

هذافيفليس،يفعلهولاالشيءفعلانهاليهيخيلكانأنهوردماوأقا

صدقه؛فييقدجأو،شريعتهأوتبليغهمنشيءفي()داخلةعليهيدخلما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.عنديمنحاصرتينبينما

.2()918مسلمأيضاوأخرجه،)5766(البخاريطريقمنالمصنفأسنده

.()5765البخاريأخرجه

.تقؤت:ومعناه،"تدزعت":المطبوعوفي.توسلت:تذزعت

.اوفساد،وعيبا،نقيصة:()داخلة
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عليهطروؤهيجوزفيماهذاوإنما،هذامنعصمتهعلىوالإجماعالدليللقيام

عرضةفيهاوهوأجلها؛منفضلولا،بسببهايبعثلمالتيدنياهأمرفي

ثم،لهحقيقةمالاأمورهامنإليهيخئلأنبعيدفغيرالبشر؛كسائرللافات

.كانكما،عنهينجلي

يخئل"حتى:قولهمنالآخرالحديثالفصلهذافشرفقدوأيضا-1657

منيكونماأشذوهذا:سفيانقالوقد".يأتيهنولاأهلهيأتيأنهإليه

السحر)1(.

أفأنجركانمابخلافقول،ذلكفيعنهنقلأنهمنهاخبرفييأتولم

.وتخيلاتخواطركانتوإنما؛يفعلهولمفعله

فعله،وما،فعلهأنهالشيءيتخثلكانأنهبالحديثالمرادإن:قيلوقد

علىكلهااعتقاداته-الله-بحمد)2(لتكون،صحتهلايعتقدتخييللكنه

الصحة.علىوأقواله)3(،السداد

معالحديثهذاعنالأجوبةمنلائمتناعليه)4(وقعتماهذا-1658

منهاوجهوكل.تلويحاتهممنبياناوزدناه،كلامهممعنىمنأوضحناهما

ذوي()مطاعنمنوأبعدأجلىتآويلالحديثفيليظهرقدلكنه؛مقنع

هذاروىقدالرزاقعبدأنوهو؛الحديثنفسمنيستفاد،الأضاليل

يهودسحر:عنهمافيهوقال،الزبيربنوعروة،المسيبابنعن،الحديث

ينكرأنع!ي!اللهرسولكادحتىبئرفيفجعلوه،ع!ي!اللهرسولزريقبني

)1(

)2(

)س!(

)4(

)5(

.()5765البخاريأخرجه

.""فتكون:المطبوعفي

.الصواب:)ال!داد(

.""وقفت:المطبوعفي

.المطبوعمنوالمثبت،"مطاعين":الأصلفي

027



)177/أ(..البئر)2(منفاستخرجهصنعوا)1(ماعلىاللهدلهثم؛بصره

بنوعمر،كعببنالرحمنعبدوعن،الواقديعن،نحوهوروي

الحكم.

حبسيعمر:بنيحيىعن،الخراسانيعطاءعنوذكر)3(-9165

عندأحدهمافقعد،ملكانأتاهنائمهوفبينا،سنةعائشةعنغ!ي!اللهرسول

الحديث....رجليهعندوالاخرراسه

سنةخاصةعائشةعنع!ي!اللهرسولحبس)4(:الرزاقعبدقال-0166

.بصرهأنكرحتى

،!اللهرسولمرض:عباسابنعن،سعدبنمحمدوروى-1661

.()القصةوذكر...ملكانعليهفهبط،والشرابوالطعامالنساءعنفحبس

ظاهرهعلىتسلطانماالسحرأنالرواياتهذهمضمونمنلكاستبانفقد

،بصرهفيأثرانماوأنه،وعقلهواعتقادهقلبهعلىلا،وجوارحه

معنىويكون؛وامرضهجسمهواضعف،وطعامه،نسائهوطءعنوحبسه

نشاطهمنلهيظهر:أي"يأتيهنولاأهلهيأتيأنهاليه"يخيل:قوله

)6(ال!حرأخذةأصابمهمنهندنافاذا؛النساءعلىالقدرةعادتهومتقدم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

لروايةموافقوهو.المطبوعمنوالمثبت،صنعوا"ماوعلىعليهاللهدله"ثم:الاصلفي

.(76491)الرزاقعبد

.(76491)برقم11/41الرزاقعبدمصنففيوهو.مرسلحديث

مرسل،حديثوهو)76591(.برقم1114/المصنففيالرزاقعبدأي)وذكر(:

بئرفيوسحره،أجلالاخر:فقالمحمد؟سحر:لصاحبهأحدهما"فقال:تمامه

اللهرسول)حبس.البئر"تلكمنفأخرجالسحربذلكأمرع!ي!النبيأصبحفلما،فلانأبي

إتيانها.منمنع:(عائشةعنع!ي!

)11/13(.المصنففي

.(1261/)المناهلضعيفبسندالدلائلفيالبيهقيأخرجه

هي:الهمزةبضم،"الأخذة)01/233(:الفتحفيحجرابنالحافظقال:السحرأخذة

نفسها.الرقيةهيأو،عليهايرقيخرزةوقيل،الساحريقولالذيالكلام
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.)1(واعترضأخذمنيعتريكماإتيانهنعلىيقدرفلم

السحر)3(.منيكونمااشدوهذا:بقولهسفيانأشارهذا)2(لمثلولعله

ولمالشيءفعلأنهإليهليخيل"إنه:الأخرىالروايةفيعائشةقولويكون

الحديمث؛فيذكركما،بصرهمناختلمابابمن(")فعلهماأو)4(،يفعله

يكنولم،غيرهمنفعلاشاهدأو،ازواجهبعضمنشخصاراىأنهفيظن

فيعليهطرألشيءلا،نظرهوضعفبصرهفيأصابهلما،إليهيخيلماعلى

.6ميزه

فيه،وتأثيره،لهال!حرإصابةمنذكرفيمايكنلم)7(كذلككانواذا

أنسا.المعترضالملحدبهيجدولا،لبسايدخلما

فصل

الدنيا])8(امورفيع!احوالهافي

علىنسبرهافنحنالدنياأمورفيأحوالهفأما،جسمهفيحالههذه

.(1)0والفعلوالقولبالعقد-اللهشاءان-المتقدمأسلوبها)9(

ويظهروجهعلىالشيءالدنياأمورفييعتقدفقدمنها)11(العقدأما-1662

حدثناكما؟الشرعأموربخلافظنأوشكعلىمنهيكوناو،خلافه

أهله.إتيانعنمنعهغيرهأومرضمنبعارضأصيبأي:واعترض(1)

.المطبوعمنوالمثبت،""بمثل:الأصلفي)2(

.()1657برقمتقدموقد،)5765(البخاريأخرجه)3(

.المطبوعفييردلم،أ"،يفعله"ولم:قوله()4

.البخاريلروايةموافقوهو،"فعلهوما،الشيءفعل"أنه:المطبوعفي)5(

المميز.عقلهقوة:والمراد.تمييزه:ميزه)6(

."هذا":المطبوعفي)7(

.عنديمنحاصرتينبينما)8(

.أسلوبنا"":المطبوعفي)9(

."اللهشاءإن":زيادةالأصلفي(01)

.والاعتقادبهابالعلمالدنياأمورفي!ك!يه!أحوالهمنيتعلقماأي:منهاالعقد(11)
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حدثناقالوا:؛وقراءةسماعاواحدوغير،العاصيبنسفيانابوبحر:

حدثنا،الرازيالعباسأبوحدثنا]:اقال،عمربنأحمد:العباسابو

بناللهعبدحدثنا،مسلمحدثنا،سفيانابنحدثنا،عمرويهبنأحمدأبو

حدثنا:قالوا؛المعقريوأحمدب(/)177العنبري()1وعباس،الزومي

حدثنا]اقال؛النجاشيأبوحدثنا،عكرمةحدثنا:قالمحمد؛بنالنضر

:فقال،النخليأبرونوهمالمدينةغ!اللهرسولقدم)2(:قال؛خديجبنرافع

خيرا"؛كانتفعلوالملو"لعلكم:قال.نصنعهكناقالوا:؟"تصنعون"ما

منبشيءأمرممماذا،بشرأناانما":فقال؛لهذلكفذكروا؛فنقصت،فتركوه

.بشر")4(أنافانمارأي)3(منبشيءامرتكمواذا،بهفخذوادينكم

.(")دنياكمبأمرأعلمأنتم":أنسروايةوفي-6631

.")6(بالظنفلاتؤاخذوني،ظناظننتانما":آخرحديثوفي-4661

!مو:اللهرسولفقالالخزص)7(؛قصةفيعباسابنحديثوفي-1665

قبلمنفيهقلتوما،حقفهواللهعنبهحدثتكمفما)8(،مثلكمبشرانا"انما

.")9(وأصيباخطىءبشرانافانمانفسي

منوظنهالدنياأمورفينفسهقبلمنقالهفيماقررناهماعلىوهذا

سنها.سنةأو؛شرعهشزعفيواجتهادهنفسهقبلمنقالهمالا،أحوالها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.)2362(مسلمصحيحالمطبوعمنوالتصويب،تصحيفوهو،عياش:الاصلفي

نقلحيث)2362(مسلموصحيح،المطبوعمنوالمثبت،قدم""لما:الاصلفي

المصنف.

.2362()مسلموصحيح،المطبوعمنوالمثبت،"دنياكم"رأي:الاصلفي

يلقحونه.:(النخل)يأبرون.)2362(مسلمطريقمنالمصنفأسنده

.)2363(مسلمأخرجه

الله.عبيدبنطلحةحديثمن)2361(مسلمأخرجه

ثمر.منالشجرعلىماتقدير:الخرص

.المطبوعفييردلم،"مثلكم":قوله

.()1265المناهلفيالسيوطيإسنادهوح!ن.الاستاركثف2(10)البزارأخرجه
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مياهبأدنىنزللما-السلامعليه-أنهإسحاقابنحكىوكما-1666

مأ،نتقدمهانلناليساللهأنزلكهمنزلاهذا:المنذربنالحبابلهقال،بدر

."والمكيدةوالحربالرأيهوبل،"لا:قال؟والمكيدةوالحربالرأيهو

نعورثم،فننزله،القوممنماءأدنىناتيحتىانهض،بمنزلليسفإنه:قال

.يشربونولافنشرب؛القلبمنوراءهما

قاله.ماوفعل،(")1بالرأي"أشرت:فقال

.]951:عمران[ال(ألأئيفىوشاوزهم):وجلعزاللهلهقالوقد

فاستشار،المدينةثمرثلثعلىعدؤهبعضمصالحةوأراد-1667

عنه.رجعبرأيهمأخبروهفلما.الأنصار

ديانة،لعلمفيهالامدخلالتيالدنياأمورمنوأشباهههذافمثل

كفههذافيليسإذ؛ذكرناهمافيها)2(عليهيجوز،تعليمهاولا،اعتقادهاولا

وجعلها،جربهامنيعرفهااعتياديةأمورهيوإنما)3(؛محطةولانقيصة

ملان؛الربوبيةبمعرفةالقلبمشحون[ع!ي!]والنبيئ،نفسهبهاوشغل،همه

الدينية)178/أ(الأمةبمصالحالبالمقيد،()الشرعيةبالعلوم)4(الجوانح

وفيماالنادرفيويجوز،الأموربعضفييكونإنماهذاولكن،والدنيوية

بالبلهالمؤذنالكثيرلافي،واستثمارهاالدنياحراسةفيالتدقيقسبيله

والغفلة.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

:)بدر(.(6621/)المناهلجماعةعنوالزهري،عروةعنوالبيهقي،اسحاقابنأخرجه

.المنورةالمدينةمنكيلا(015)حواليبعدعلى،عامرةكبيرةبلدة-الان-وهي،بئراسم

تطو،لمالبئروهي.قليبجمع؟()القلب.ونطمندفنأي:)نعؤر(.الأثيرةالمعالمانظر

قليبا.فسميتترابهاقلبحفيرةهيوإنما

"فيه".:المطبوعفي

منزلة.نقصانأي:محطة

الصدر.يليمماالقصيرةالفحلعوهي،جانحةجمع:والجوانح.""الجوراح:نسخةفي

."الشريعة"بعلوم:المطبوعفي
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ودقائقالدنيابأمورالمعرفةمن-السلام-عليهعنه)1(بالنقلتواتروقد

فيعليهنبهناقدمما،البشرفيمعجزهوماأهلهافرقوسياسة،مصالحها

.الكتابهذامن-السلام-عليهمعجزاتهباب

فصل

])2(وقضاياهمع!ي!يديهعلىالجارتةالبشرآأحكاامورفييعتقدماأفي

وقضاياهم،يديهعلىالجاريةالبشرأحكامأمورفييعتقدماوأما-1668

لقوله؛السبيلفبهذه،المفسدمنالمصلحوعلم،المبطلمنالمحقومعرفة

يكونأنبعضكمولعل،اليتختصمونوانكم،بشر)3(ائا"انما:السلامعليه

منأله]قضيتفمن؛اسمعممانحوعلىلهفأقضي؛بعضمن)4(بحجتهألحن

.(النار")منقطعةلهأقطعفانما،شيمامنهيأخذفلابشيءأخيهحق

محمدبنالحسينحدثنا؛اللهرحمهالوليدأبوالفقيهحدثنا-9166

حدثنا،بكرأبوحدثنا،محمدأبوحدثنا،عمرأبوحدثنا،الحافظ

عن،عروةبنهشامعن،سفيانحدثنا،كثيربنمحمدحدثنا،داودأبو

قال:قالتعنهااللهرضيسلمةأمعن،سلمةأمبنتزينبعن،أبيه

.)6(الحديث...ع!ي!اللهرسول

يكونأنبعضكم"فلعل:قال،عزوةعن،الزهريروايةوفي-0167

.")7(لهفأقضيصادقأنهفأحسب؛بعضمنأبلغ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"النقل".:نسخةفي

.عنديمنحاصرتينبينما

المصنف.نقلحيث)3583(داودأبيوسننالمطبوعمنوالمثبت،"مثلكمبشر":الأصلفي

الفطنة.:اللحنمن.عليهاأقدر:بحجتهالحن

.)3583(داودلابيواللفظ،(1548،)1578برقمتقدموقدعليهمتفق

يردلم،عنها"اللهرضيسلمةأم"عن:وقوله.)3583(داودابيطريقمنالمصنفأسنده

.المطبوعفي

اخبرني،الزهريشهابابنحديثمن5()1713/ومسلم،)2458(البخاريأخرجه

السابق.بالإسناد،الزبيربنعروة
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بشهادةالظنغلباتوموجبالظاهرعلى-السلامعليه-أحكامهوتجري

،والوكاء)2(العفاص)1(ومعرفة،الأشبهومراعاة،الحالفويمين،الشاهد

سرائرعلىلأطلعهشاء--لوتعالىفانهذلك؛فياللهحكمةمقتضىء

دونوعلمهيقينهبمجرد)3(بينهمالحكمفتولى؛أمتهضمائرومخبات،عباده

أمتهاللهأمرلماولكن؛شبهةأو)178/ب(يمينأو،بينةأو،اعترافإلىحاجة

لوهذاوكان؛وسيره،وقضاياه،واقوالهوأفعالهاحوالهفيبهوالاقتداءباتباعه

فيبهالاقتداءإلىسبيلللأمةيكنلم،بهاللهويؤبرهبعلمهيختصنمماكان

لأنا؛شريعتهفيلأحدقضاياهمنبقضيةحخةقامتولا،ذلكمنشيء

من)4(بالمكنونذلكفيإذاهولحكمهالقضيةتلكفيهوعليهأطلعمانعلملا

اللهفأجرى؛الأمةتعلمهمالاوهذا؛سرائرهممنعليهأطلعهبمالهاللهإعلام

ليتئم؛البشرمنوغيرههوفيها)6(يستوي()التيظواهرهمعلىأحكامه]أتعالى

علىذلكمنأتواماوياتون،أحكامهوتنزيل،قضاياهتعيينفيبهأمتهاقتداء

لاحتمال)7(وأرفع،بالقولمنهأوقعبالفعلالبيانإذ،سنتهمنويقينعلم

وأوضح،البيانفيأجلىالظاهرعلىحكمهوكان؛المتأولوتأويل،اللفظ

بذلكوليقتدي،والخصامالتشاجرلموجباتفائدةوأكثر،الأحكاموجوهفي

ذلكوطي،شريعتهقانونوينضبط،عنهيؤثربماويستوثق،أمتهحكامكفه

إلاغتبهءأصداو،!يظهرعكفلاألغتبعغميوبهاستأثرالذيالغيبعلممنعنه

بماويستأثر،شاءبمامنهفيعلمه27]،26:الجنأ(زسولممنآزتضىمن

)1(

)2(

)ص!(

)4(

)5(

)6(

)7(

.()النهايةذلكغيرأو،خرقةأوجلدمنالنفقةفيهتكونالذيالوعاء:العفاص

.()النهايةوغيرهما،والكيسالضزةبهتشدالذيالخيط:الوكاء

.المطبوعمنوالمثبت،""منهم:الأصلفي

المستور.المخفي:المكنون

.المطبوعمنوالمثبت،""الذي:الاصلفي

".ذلكفي"يستوي:المطبوعفي

.""وأدفع:المطبوعفي
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عصمته.منعزوة)1(يفصمولا،نبوتهفيهذايقدحولا،شاء

فصل

وأحوال،أحوالهعناخبارهمنالدنيويهلمجي!أقوالهافي

])2(يفعلهأو،فعلهوما،غيره

وأيفعلهوما،غيرهوأحوال،أحوالهعناخبارهمن:الدنيويةأقوالهوأما

كانوجهأيوعلى،حالكلفيعليهممتنعفيهاالخلفأنقذمنافقد-فعله

وأف،غفبأو،رضاأو،مرضأو،صحةأو،سهوأوعمدمن

5!يو.منهمعصوئم

فأما؛والكذبالصدقيدخلهمماالخبرالمحضطريقهفيماهذا

الامورفيمنهورودهافجائز،باطنهاخلافظاهرهاالموهم،)3(المعاريض

المصلحة.لقصدسيمالاأ()917/الدنيوية

.حذرهالعدويأخذلـلا)4(مغازيهوجهعن-كتوريته1671

منالمؤمنينقلوبوتطييب،أمتهلبسطودعاب!هممازحتهمنرويوكما

نفوسهم.ومسرة،وصحبتهم()تحبيبهمفيوتاكيدا،صحابهط

")6(.الناقةابنعلى"لأحملنك:السلامعليه-كقوله1672

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

يبين.أنغيرمنكسره:الشيءوفصم،يكسرلا:يفصملا

.عنديمنحاصرتينبينما

.()النهايةالتصريحخلافوهو،التعريضمن،معراضجمع:المعاريض

.()1588برقمتقدم

"تحببهم".:المطبوعفي

وأحمد،)238(الشمائلوفي،(1991)السننفيوالترمذي،()8994داودأبواخرجه

حديثهذا:الترمذيقال.مالكبنأن!حديثمنوغيره)3776(يعلىوأبو،267()3/

غريب.صحيححسن
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1673

بياضس؟")2(

بعينهالذي"أهوزوجها)1(:عنسألتهالتي-للمرأةوقوله-

.بياضبعينهإنسانوكل،ناقةابنجملكللأن؛صدقكلهوهذا

.حقا")3(الاأقولولا،لأمزج"اني:السلامعليهقالوقد-1674

الأ!رصورةصورتهفيماالخبرغيربابهمافأماالخبر؛بابهفيماكلههذا

أحدايأمرأنعليهيجوزولا،أيضامنهيصحفلاالدنيويةالامورفيوالنهي

خلافه.يبطنوهوشيءعنأحداينهىأوبشيء

خائنةلهتكونأنلنبيئكان"ما:السلامعليهقالوقد-167ه

قلب؟!خيانةلهتكونأنفكيف.")4(الأعين

اللهأنعيملفذىوإذتقول!و:(زيد)قصةفيتعالىقولهإذامعنىفما:قلتفان

وتخمثى!ديهالئهمانفسوربرفىوتخفىاللهوالقزؤفيعلتكأقسذلجهوأنعضتعلته

.37]:لأحزابا1(تخشـهألتأحمتوالئهالتاس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.""فقال:زيادةالأصلفي

وأورده.لأحدينسبهأندون،أنسحديثمن(11/55)الأصولجامعفيالأثيرابنأورده

"أخرجه:العراقيالحافظقال.اسلمبنزيدحديثمن3/912الإحياءفيالغزالي

سهمبنعبيدةحديثمنالدنياأبيابنورواه.والمزاحالفكاهةكتابفيبكاربنالزبير

."اختلافمعالفهري

)2036(والبغوي،)418(السنيوابن،34(0)2/وأحمد،()0991الترمذيأخرجه

وحسنه،"صحيححسنحديث"هذا:الترمذيقال.هريرةأبيحديثمن،وغيره

عمرابنعنالثلاثةفيالطبراني"وأخرجه)1271(:المناهلفيالسيوطيوقال.البغوي

حسن".بسنلى

،وقاصأبيبنسعدحديثمنوغيره،(601)7/والنسائي،)2683(داودأبوأخرجه

يعلىأبيإلى6/916المجمعفينسبتهوزاد.الذهبيووافقه3/45الحاكموصححه

.(171)5برقمالمصنفوسيعيده،"ثقات"ورجالهما:وقال(1182والبزار)،،)757(

،خانفقدبعينهوأومألسانهكففاذا،يظهرهماغيرنفسهفييضمرأي(:الأعين)خائنة

.()النهايةالأعينخائنةسميتالعينقبلمنالحالةتلكظهوركانوإذا

جليل.صحابي،حارثةابنهو
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هذاعن-السلامعليه-النبيتنزيهفيتسترب)1(ولا-اللهأكرمك-فاعلم

منجماعةعنذكركما،اياهاتطليقهيحئماوهوبامساكهازيدايأمروانالظاهر

المفسرين.

بنعليعن،التفسيراهلحكاهماالقول!هذافيماوأصح-1676

منستكونزينبأننبيهأعلمكانتعالىاللهأن،عنهمااللهرضيالحسين

الآية(أدلهواتقزؤفيعلتك)أقسذ:لهقال!زياإليهشكاهافلما،أزواجه

مبديهاللهمماسيتزوجهاأنهمنبهاللهأعلمهمانفسهفيوأخفى37]:الاحزابأ

.لها)3(زيدأ2(وطلاقالتزويجبتمامومظهره

علىجبريلنزل!:قال!،الزهريعن،فائدبنعمرونحوهوروى-1677

أخفىالذي)917/ب(فذلك؛جحشبنتزينبيزوجهاللهأنيعلمهع!ي!النبي

)4(؟.

نمسه.لمحي

أدلهأقر)وكا%:هذابعد]أتعالىقولهفيالمفسرينقول!هذاويصحح

تتزوجها.أنلكبدلا:اي37]:الاحزابأمفعولا(

الذيأنهفدل!،إياهازواجهغيرمعهاامرهمنيبدلماللهانهذاويوضح

به.تعالىاللهأعلمهكانمما-السلام-عليهأخفاه

مقحرعألنبىعلىما؟ن!:(الايات)بقيةفيالقصةهذهاخرفيتعالىوقوله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

تشك.لا:تسنربلا

."وتطليق":المطبوعفي

عياضالقاضيوصححه.(194)3/كثيرابنتفسيرفيكماحاتمأبيوابنجريرابناخرجه

الفتحفيالحافظوقال.مقالوفيه،جدعانبنزيدبنعليإسنادهوفي.ترىكما

العلمجواهرمنإنها:وقال،الروايةهذهتحسينفيالحكيمالترمذياطنبوقد":8524/

."اوردتهالذيالسديتفسيرعلىيقفلموكانه،المكنون

خرجه.منيذكرولم،()1274المناهلفيالسيوطيأورده

."....كانما:القصةفيتعالى"وقوله:المطبوعفي

927



()1(مقدوراقدراأدلهأقرطنقبلمنظؤاألذينفىالئهسخةلواللهفرضفيما

.38]:[الاحزاب

الامر.فيحرجعليهيكنلمأنهعلىفدك

مثالله)3(أحلفيما-السلامنبته!2(-عليهليؤثماللهكانما:الطبرفيقال

قتل(منظؤاألذينفىاللهسنة):تعالىاللهقال؛الزسلمنقبلهلمنفعله

لهم.أحلفيماالنبئينمنأي38]:الأحزاب1

قلبمنوقوعهامن)4(-قتادةحديثفيرويما-علىكانولو-1678

،الحرجأعظمفيهلكانلهازيدطلاقومحبته،أعجبتهعندما!النبي

هذاولكان،الدنياالحياةزهرةمنعنهنهيلماعينيه(مذه)منبهيليقلاوما

سثدفكيف،الأتقياءبه)6(يتسمولا،يزضاهلاالذيالمذمومالحسدنفس

)7(؟!المرسلين

صط!طهخصالنبيبحقمعرفةوقلة،قائلهمنعظيمإقدالموهذا:القشيرفيقال

وبفضله.

،ولدتمنذيراهايزلولم،عقتهبنت:وهيفأعجبتهبمراها:يقالوكيف

وهوهذا)8(،وبعدهاالنبوةقبل-السلام-عليهمنهيحتجبنالنساءكانولا

لإزالةإياها؛عل!يمالنبيوتزويج،لهازيدطلاقاللهجعلوإنما؛لزيدزؤجها

حمتأصدأبآمحمذماكان):تعالىاللهقالكما؛سنتهوإبطال،التبنيحرمه

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

نسختنا.فىماوالتلاوة،مفعولا"اللهأمر"وكان:المطبوعفي

وذنب.إثمفييوقعهأي:نبيهليؤثم

.المطبوعفييردلم،""لهتقوله

الايةتفسيرانظر.باطلةروايةوهي.(1275)المناهل/تفسيرهفيحميدبنعبدأخرجه

الصابوني.للشيخالتفاسيرصفوةفيالأحزابسورةمن)37(

"مد".:المطبوعفي

يتصف.لا:يتسملا

.)الأنبياء":المطبوعفي

.المطبوعفييردلم،هذا"،وبعدهاالنبوة"قبل:قوله
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حرجأتمؤمينعلىيكونلال!):لوقا،]04:لاحزاباالايةا(00..لكتمرجا

.37]:الاحزابأالآيةأدعيآتمهم(از،خفى

.فوركلابنونحوه

لزيدغ!ي!النبيامرفيالفائدةفما:قيلفان:الشمرقنديالليثأبووقال!

عناضط!ل!ه!ص]النبيفنهاه،زوجتهأنهانبيهأعلمتعالىاللهان:فهوبامساكها؟

فلما،بهاللهأعلمهما--ع!ب!نفسهفيوأخفى؛ألفةبينهماتكنلمإذ؛طلاقها

ابنه؛امرأةيتزوج:الناسقول!!ي!)2()181/ا()1(النبيخشيزياطلقها

علىيكونلال!):تعالىقال!كما،لأقتهذلكمثلليباحبزواجهااللهفامره

.37]:لأحزاباأوط!يم!ومنهنقضواإذاأدعيآيهمازهـجفىحرجألمؤمذ

هواها.عنللنفسوردا،للشهوةقمعابامساكهالزيدأمرهكان:قيلوقد

فمثل.واستحسنهافجأةراهاأنه)3(-السلام-عليهعليهجوزنااذاالقول!وهذا

الفجاءةونظرة،الحسناستحسانهمنادمابنعليهطبعلما،فيهنكرةلاهذا

الزياداتتلكتنكروإنما؛بإمساكهازيداوأمر،عنهانفسهقمعثم؛عنهامعفو

وحكاه،الحسينبنعليعنذكرناهماوالأولىوالتعويل.القضةفيالتي

.القشيريالقاضيواستحبه)4(وصححه،عطاءابنقول!وهو؛السمرقندي

أهلمنالمحققينعندذلكمعنىإنه:وقال!،فوركبنبكرأبوعؤل!اوعليه

خلافواظهار،ذلكفيالنفاقاستعمال!عنمنز!ع!ي!والنبي:قال!؛التفسير

فيمامقحرحآلنبىعلىما؟ن):تعالىبقولهذلكعناللهنزههوقد،نفسمهفيما

أخطأ.فقدع!ي!بالنبيذلكظنومن:وقال!؛38]:الاحزاب1لهو(اللهفرض

:أي؛الاستحياء:معناهوإنما؛الخوف-:هنا-الخشيةمعنىوليس:قال!

.]ابنهزوجةتزؤج:يقولواأنمنهميستحيي

)1(

)2(

)3(

)4(

.المطبوعفيتردلم"،"النبي:كلمة

.يقولوا""بأن:زيادةالاصلفي

."حين":زيادةالاصلفي

.""واستحسنه:المطبوعفي
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المنافقين)1(إرجافمنكانتالناسمن-السلام-عليهخشيتهوأن

ابنه،زوجةمحمد)3(تزوح:بقولهمالمسلمينعلىوتشغيبهم)2(،واليهود

،هذاعلى-وجلعز-اللهفعتبه؛كانكما،الأبناءحلائلنكاحعننهيهبعد

فيأزواجهرضامراعاعلىعتبهكما،لهأحلهفيماإليهمالالتفاتعنونزهه

خج!(غفوروالمحهأزؤجكمرضاتتبغىلكاللهأص!ماتحرئملوم!:بقولهالتحريمسورة

تخشحه(أنأحمتواطهالئاس)وتخمثى:هناهالهقولهوكذلك1]:[التحريم

.37]:[الأحزاب

كتملو:وعائشة)4(البصريالحسنعنرويوقد-9167،0168

وإبداءعتبهمنفيهالما)6(الايةهذهكتم()عليهنزلمماشيئا--!الله4رسو

.أخفاهما

فصل

مج!ي!])7(مرضهفيالوصئةحديثشرج[في

أقوالهجدميعفي-السلام-عليهعصمتهتقررتقد:قلتفإن-1681

عمدفي،اضطرال!ولاخلف!)9(فيهامنهيصخلاوأنه)8(،وأحواله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.والاضطرابللفتنالمثيرالكاذبالخبر:الإرجاف

والفتن.الجلبةوإحداثالشرتهييج:التشغيب

.المطبوعفييردلم،"محمد":قوله

.المطبوعفييردلم،""البصري:قوله

.المطبوعفييردلم،"عليهنزل"مما:قوله

البخاريوأخرجه.32()80والترمذي288()177/الإيمانفيمسلمأخرجهعائشةحديث

علىالشفافيعياض"واقتصر:13141/الفتحفيالحافظوقال.انسحديثمن742(0)

عندوهوهذاأنسحديثوأغفل.البصريوالحسنعائشةإلى-هذهروايتنا-أينسبتها

."البخاري

.عنديمنحاصرتينبينما

."أحوالهجميعفيأقواله"في:المطبوعفي

للواقع.مخالفأي:خلف
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رضاولا)1(،مزحولاجدولا،مرضولاصحةولا،لسهوولا

به)2(حدثناالذي-السلام-عليهوصيتهفيالحديثمعنىماولكن.غضبولا

حدثنا،الوليدأبوالقاضيحدثنا]:أقال؛اللهرحمهعليأبوالشهيدالقاضي

حدثنا:قالوا؛إسحاقوأبو،الهيثموأبو،محمدأبوحدثنا،ذرأبو

الله،عبدبنعليحدثنا،إسماعيلبنمحمدحدثنا،يوسفبنمحمد

عن،الزهريعن،معمرحدثنا،]همامأبن)181/ب(الرزاقعبدحدثنا

وفيع!اللهرسولحضرلما:قال؛عباسابنعن،اللهعبدبن)3(اللهعبيد

.")4(بعدهتضلوالنكتابالكمأكتب"هلموا:ع!ي!النبيفقال،4رجاالبيت

الحديث....الوجعغلبهقدع!ي!اللهرسولإن:بعضهمفقال

أبدا"بعديتضلوالنكتابالكمأكتب"ائتوني:روايةوفي-1682

فيهأناالذيفان،"دعوني:فقال؛استفهموه!أهجر؟مالهبم:فقالوا،فتنازعوا

)5(و5.

حير"

يهجر)6(؟!ي!النبيان:طرقهبعضوفي-1683

أهجرا؟)8(:ويروىأهجو؟:ويزوى.هجر)7(:روايةوفي-6841

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

."هزل"ولا:المطبوعفي

.المطبوعمنوالمثبت،"بها":الاصلفي

تحريف.وهو،"اللهعبد":الأصلفي

مسلمايضأوأخرجه،)4432(البخارياسماعيلبنمحمدطريقمنالمصنفاسنده

.الموتحضرهاي:)حضر(.به،الرزاقعبدطريقمن22(/1)637

المصنفسيشرحها)أهجر(.02()1637/ومسلم،4431(،)3168البخاريأخرجه

قليل.بعد

هجر،عنهأيصدر:اي،بالكتابة!شيه!امرهامتثالفيتوقفمناستفهموااي:)استفهموه(

تركهبم.أمأولىأفعله،أرادعما!شخ!النبياستخبروا:وقيل؟القولمنيقبحوماالهذيانوهو

.عنديالنزاعاتركواأي:()دعوني

."الإنكاريالاستفهامتقديرعلىوهو":الخفاجيقال.2(1/)1637مسلمأخرجه

.03()53البخاريأخرجه

.(133)8/الفتحوانظر.قليلبعدالمصنفسيذكركماالمستملياسحاقأبيروايةهي
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وعندنا،الوجعبهاشتذقدع!والنبيئإنعمر:فقال:وفيه-1685

.")1(عني"قوموا:فقال؛القغطوكثر.حسبنا،اللهكتاب

:يقولمنفمنهمواختصموا؛البيتأهلواختلف:روايةوفي-1686

.عمر)3(قالمايقولمنومنهم.كتابا!ماللهرسوللكميكتبله)2(قربوا

،الأمراضمنمعصومغير--ع!ي!النبيئ:الحديثهذافيأئمتناقال

علىيطرأمماونحوه،وغشي،وجعشدةمنعوارضهامنيكونوما

معجزته،فييطعنماذلكأثناءالقولمنمنهيكونأنمعصوم،جسمه

)4(.كلامفياختلالأو،هذيانمنشريعتهفيفسادإلىويؤدي

:معناهإذ"هجر":الحديثفيروىمنروايةظاهريصحلاهذاوعلى

وأهجر:؛افحشإذا:هجراوأهجر.هذىإذا،هجراهجر:يقال.هذى

:قالمنعلىالإنكارطريقعلى"أهجر؟":والأولىالأصخوإنما؛هجرتعدية

...)5(يكتبلا

جميعروايةمن"البخاريصحيح"فيفيهروايتنا)018/أ(وهكذا-1687

.)6(المتقدمالزهريحديثفيالرواة

ضبطهوكذا،)7(عيينةابنعن،سلامبنمحمدحديثوفي-1688

.الطرقهذهمنوغيره،كتابهفيبخطهالأصيليئ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.()النهايةمعناهايفهملاوضجةصوت:()اللغط.(11)4البخاريأخرجه

ومسلم.البخاريروايةفيتردولم.المطبوعفيليست"له"كلمة

.22(/)1637ومسلم،)7366(البخاريأخرجه

."كلام"واختلال:المطبوعفي

."نكتبلا":المطبوعفي

وأ"أهجر"لكلمةذكرومسلمالبخاريفيالزهريحديثفيوليس)1681(.برقميعني

.الرواياتمنغيرها

"أهجر؟".:وفيه)3168(البخاريأخرجه،عيينةبنسفيانعن،سلامبنمحمدحديث

غلط.وهو،"عيينة"عن:المطبوعوفي
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.غيرهوعن،)1(سفيانحديثفيمسلمعنرويناهوكذا-9168

؛الاستفهامألفحذفعلى"هجر؟"رواهمنروايةعليهتحقلوقد

مندهشة"أهجر"أو"هجر":القائلقوليحملأن[أ]و"أهجر؟":والتقدير

وجعه؛وشدة،غ!ي!الرسولحالمنشاهدمالعظيموحيرة،ذلكقائل

لمحتى،فيهبالكتابهمالذيوالامر،عليهفيهاختلفالذيالمقام)2(وهول

أنهاعتقدأنه)3(لا؛الوجعشدةمجرىالهجرواجرى،لفظهالقائلهذايضبط

:يقول[تعالى]والله؛حراستهعلىالإشفاقحملهمكما،الهجرعليهيجوز

.اهذونحو،]67:ئدةلماا[مهولاسأمنيعصمثوألئه!يو

فيالمستملياسحاقأبيروايةوهي)4("أهجرا":روايةعلىوأما-0916

يكونفقد-()قتيبةروايةمن،عباسابنعن،جبيرابنحديثفيالصحيح

يأ؛لبعضبعضهممنلهمومخاطبة،غ!يمعندهالمختلفينالىراجعاهذا

.؟القولمنومنكراهجرا-يديهوبينع!يماللهرسولعلىباختلافكمجئتم

المنطق.فيالفحش:الهاءبضم:والهجر

اختلفوكيف)6(،كثيرااختلافاالحديثهذامعنىفيالعلماءاختلفوقد

بعضهم:فقال،بالكتابيأتوهأن-السلام-عليهلهم)7(أمرهبعدالصحابة

،)9(بقرائناباحتهامن)8(،ندبهامن،ايجابهايفهمع!يمالنبيأوامر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

الحافظالروايةهذهورجح.أهجر؟"":وفيه2(0/)1637مسلمعندعيينةبنسفيانحديث

)8/133(.الفتحفي

."وهو":المطبوعفي

.المطبوعمنوالمثبت،"لأنه":الأصلفي

.المطبوعمنوالمثبت،وهو"":الأصلفي

."أهجر؟":وفيها(1434)البخاريأخرجها،قتيبةرواية

.المطبوعفىيردلم،كثيرا"اختلافا":قوله

."أمرهبعداختلفوا"وكيف:المطبوعفى

.المطبوعمنوالمثب!،"،ومن:الأصلفي

.""الأفعال:زيادةالأصلفي
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يكنلمأنهفهموامالبعضهم-السلامعليه-قولهقرائنمنظهرقد)1(فلعله

يفهملم)2(وبعضهمموتهعنداختيارهمأواختبارهمإلىردهأمربل،عزمةمنه

رأوهولما،عزمةيكنلمإذ،عنهكفاختلفوافلما،استفهموه:فقال!،ذلك

عمر.رأيصوابمن

فيتكليفهمنع!النبيعلىإشفاقاإماعمرامتناعويكون:قالواهؤلاءثم

كما،ذلكمنمشقةعليهتدخلوأن)3()018/ب(،الكتابإملاءالحال!تلك

الوجع.بهاشتذص!النبيإن:قال!

الحرجفيفيحصلونعنهايعجزونامورايكتبأنعمرخشي:وقيل

وحكم،الاجتهادسعةالأمورتلكفيبالأمةالأرفقأنورأى،بالمخالفة

.مأجوراوالمخطىءالمصيبفيكون؛الصوابوطلب،النظر

أليوم!ه:قال!][تعالىاللهوان،المفةوتأسيس،الشزعتقزرعمرعلموقد

.3]:ئدة[الما(ينكتمدلكتمأكمقت

.(")4وعترتياللهبكتابأوصيكم":السلامعليهوقوله-1961

.!النبيأمرعلىلا،نازعهمنعلىرد"اللهكتاب"حسبنا:عمروقول

كتبلمامرض()قلوبهمفيومنالمنافقينتطزقخشيعمرإن:قيلوقد

الرافضةكادعاء،الأقاويلذلكفييتقؤلواوان،الخلوةفيالكتابذلكفي

ذلك.وغير)6(لعليالوصية

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.المطبوعمنوالمثبت،""فلعل:الاصلفي

."...وبعضهم،اختيارهمإلىردهأمربل":المطبوعفي

."أن"أو:المطبوعفي

مسلمعندمعناه:قلت.طرقمنوغيرهالطبرانيإلى)1278(المناهلفيالسيوطيعزاه

ع!يرتهمنأقاربه:والمراد،بيتيأهلأي)عترتي(:.أرقمبنزيدحديثمن24()80

.القارىقاله/وذريتهأزواجهمنبيتهوأهل

"قلبه".:المطبوعفي

.المطبوعفييردلم"،"لعلي:قوله
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هلوالاختبار)1(.المشورةطريقعلى][لهمع!ي!النبيمنكانانه:وقيل

تركه.اختلفوافلما؟يختلفونأمذلكعلىيتفقون

فيمجيبا-كان-ع!ي!النبيأنالحديثمعنىإن:اخرىطائفة)2(وقالت

أصحابه؛بعضمنهاقتضاهبل؛بهبالأمرابتدأأنهلا؛منهطلبلماالكتابهذا

ذكرناها.التيللعللغيرهمذلكوكره،رغبتهمفاجاب

طالب:أبيبنلعليالعباسبقول)3(القضيةهذهمثلفيصاستدل2916

،هذاعليوكراهة؛علمناهفيناالأمركانفانع!؛اللهرسولإلىبناانطلق

.)4(الحديث...أفعللا!والله:وقولي

أناالذي:أي(خير")فيهاناالذيفان؛"دعوني:بقولهواستدل-3916

طلبتم.مماتدعونيوأن،اللهوكتابوترككم،الامرإرسالمنيخرفيه

ذلك.وتعيين،بعدهالخلافةأمركتابهطلبالذيأنوذكر

فصل

فاجعلهاجلدتهأوسببتهأوآذيتهمؤمنأيما:حديثشرج[في

اخر])6(واحاديث،كفارة

محمدأبوالفقيهبهحدثناالذيأيضاحديثهوجهفما:قيلفان-4916

الفارسي،الغافرعبدحدثنا،الطبريعليأبوحدثنا،عليهبقراءتيالخشني

بنمسلمحدثنا،سفيانبنإبراهيمحدثنا:[قال]؛الجلوديأحمدأبوحدثنا

سالمعن،سعيدأبيبنسعيدعن،ليثحدثنا،قتيبةحدثنا،الحجاج

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.والاختيار"":المطبوعفي

.المطبوعمنوالمثبت،"وقال":الأصلفي

.""القصة:المطبوعفي

.عباسابنحديثمن(44)47البخارياخرجه

.عباسابنحديثمن()1682برقمتقدم

.عنديمنحاصرتينبينما
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:يقول!ي!اللهرسولسمعت:يقولهريرةأباسمعت:قال؛النصريينمولى

عندكائخذتقدواني،البشريغضبكمايغضب،بشرمحفدانما!"اللهم

كفارةلهفاجعلها،جلدتهأو،سببتهأو،اذيتهمؤمنفأئما،تخلفنيهلنعهدا

.أ()182/")1(القيامةيوماليكبهاتقربه،وقربة

.")2(دعوةعليهدعوتأحد"فأئما:روايةوفي-5961

.")3(بأهللها"ليس:روايةوفي-6961

وأ،لعنتهأو،سببتهالمسلمينمنرجل"فأثما:روايةوفي-7916

.")4(ورحمة،وصلاة،زكاةلهفاجعلها،جلدته

منويسب،اللعنيستحقلامن--!شي!النبيئيلعنأنيصحوكيف

عندذلكمثليفعلأو،الجلديستحقلامنويجلد،السبيستحقلا

.؟كله(هذا)منمعصوموهو،الغضب

:أي"؛بأهللها"ليسأولا:[لمج!ييه]قولهأن-صدركاللهشرج-فاعلم

كما،الظاهرعلى-السلام-عليهحكمهفان؛أمرهباطنفيربياعندك

بسبه،اذبهأو،بجلده-السلامعليه-فحكم،ذكرناهاالتيوللحكمة،قال

كل!س!لشفقتهوالسلامالصلاةعليهدعاثم؛ظاهرهحالعندهاقتضاهبما،لعنهأو

نأوحذره،بها)6(اللهوصفهالتيعليهمورأفته،لهمورحمته،أفتهعلى

فهو؛رحمةله7(وسبهلأولعنهدعاءهيجعلأن-دعوتهعليهدعافيمن][اللهيتقبل

ويستفزه،الغضبيحمله-السلامعليه-أنهلا"؛بأهللها"ليس:قولهمعنى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.مختصرا636(1)البخاريوأخرجه،(106/219)مسلمطريقمنالمصنفأسنده

مالك.بنأن!حديثمن26()30مسلمأخرجه

مالك.بنأن!حديثمن26()30مسلمأخرجه

.هريرةأبيحديثمن98(10/26)مسلمأخرجه

هذا"."عن:المطبوعفي

."...بهااللهوصفهالتيللمؤمنينورحمته،ورافتهأمتهعلى"لشفقته:المطبوعفي

.المطبوعفييردلم،)وسثهما:قوله
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مسلم.منيستحقهلابمنهذامثليفعللانالضجر

نأالبشر"يغضبكما"أغضب:قولهمنيفهمولا،صحيحمعنىوهذا

نأبهذاالمراديكونانيجوزبل[فعله]؛لايجبماعلىحملهالغضب

ويجوزيحتملكانمماوأنه؛سبهأوبلعنه)1(معاقبتهعلىحملهللهالغضب

عنه.العفوأوفيهالمعاقبةبينخيرمماكاناو،عنهعفوه

الخوفأمتهوتعليم)2(الإشفاقبمخرج،ذلكمنهخرجأنهيحتملوقد

.][تعالىاللهحدود)3(تعديمنوالحذر

غيرفيواحدغيرعلىدعواتهومن،هذا)4(دعائهمنوردمايحملوقد

المرادوليس؛العربعادةبهجرتبمابل؛والقصد(العقد)غيرعلى،موطن

الإجابة.بها

.")6(يمينك"تربت:السلامعليه-كقوله8916

")7(.بطنكاللهأشبع-و"لا9916

.السلامعليهدعواتهمنوغيرها.")8(حلقئو"عقرى-0017

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.المطبوعمنوالمثبت،"بلغته":الاصلفي

."..الإشقاقمخرحخرحانهعلىيحمل"وقد:المطبوعفي

.المطبوعمنوالمثبت،"تعزىممن":الاصلفي

"هنا".:المطبوعفي

القلب.وتصميمالعزمأي:)العقد(

منالاستاركشف)3014(والبزار،مكرر)1201(يعلىوأبو،381/احمدأخرجه

وأخرجه".ثقات"ورجاله4/254:الزوائدمجمعفيالهيثميقال.الخدريحديث

سلمة.لأئمذلكقال!جاللهرسولانسلمةأمبنتزينبحديثمن)013(البخاري

"...يمينكفتربتانت"بل:لعائسةع!يوقولهوفيه،انسحديثمن31(0)مسلموأخرجه

.7276/الاصولجامعوانظر

اللهأشبع"لا:-بلفظعباسابنحديثمن)4026(مسلمأخرجهكما،لمعاويةغ!قاله

".بطنه

من)1211/128(ومسلم،)1561(البخاريأخرجهكماالمؤمنينأملصفية!يه!قاله

يعني=)حلقى(:،جسدهافيبعقروأصابها،اللهعقرهاأي)عقرى(:.عائشةحديث

973



يكنلمالسلامعليهأنه-حديثغير-فيصفتهفيوردوقد-1017

فحاشا)1(.

يقول!وكان؛لعاناولا،فاحشا!2(ولا،سبابايكنلم:أنسوقال!-2017

.؟")3(جبينهترب"ماله:المعتبةعندلأحدنا

موافقةمن-السلامعليه-أشفقثم؛المعنىهذاعلىالحديثحملفيكون

له)4(للمقول!ذلكيجعلأن،الحديثفيقال!كما،رئهفعاهد،اجابةأمثالها

وقربة.،ورحمة،زكاة

منيلحقهلـلا؛لهوتأنيسا،عليهالمدعؤعلىإشفاقاذلكيكونوقد

)6(يحملهما،دعائهوتقئل،!ي!النبي(لعن)منوالحذرالخوفاستشعار

)7(.اللهرحمةمنوالقنوطاليأسعلى

حق،علىسبهأو،جلدهلمن-وجلعز-لربهمنهسؤالاذلكيكونوقد

وأن)8(،اجترملماوتمحية،أصابهلماكفارةلهذلكيجعلأنصحيحوبوجه

.والغفرانالعفوسببالدنيافيلهعقوبتهذلكيكون

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

فيوهو،الثقيقةفيبدعاءوليس،عليهاالدعاءوظاهره،خاصةحلقهافيوجعأصابها

...معروفمذهبهم

.3741/برقمتقدم

الحديثهذاالبخاريأخرجوقد.المطبوعفيليستوهي،فحاشأ""ولا:زيادةالأصلفي

"لم:وفيه06()46برقموالثاني،فحاشأ""ولا:وفيه)3106(برقمالأول:موضعينفي

.فاحشأ"!ماللهرسوليكن

الأصول)جامعوالغضبالموجدة)المعتبة(:4606(.،)3106البخاريأخرجه

اللسانعلىتجريكلمةوهي،جبجنهالترابفأصابلوجههخز:(جبجنه)ترب.76(0/10

.(01/534)الفتحانظر.حقيقتهايرادولا

.المطبوعفييردلم"،"له:قوله

.المطبوعمنوالمثبت:"أمر":الأصلفي

.المطبوعمنوالمثبت،"بالجملةدعائه"وتقبل:الأصلفي

.المطبوعفييردلم،"اللهرحمة"من:قوله

واكتسب.فعلاجترم
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بهفعوقبشيئاذلكمنأصاب"ومن:الآخرالحديثفيجاءكما-3017

.")1(لهكفارةفهوالدنيا][في

تخاصمهحين-!ك!ي!النبيوقولالزبيرحديثمعنىفما:قلتفان-4017

".الكعبينالماء)2(يبلغحثىزبير!يا"اسق-:الحرةشراجفيالانصاريمع

ثم؛!صالنبيوجهفتلون!اللهرسوليا،عمتكابنكانأن:الانصاريلهفقال

.)3(الحديث"...الجدريبلغحتىاحبسئم!زبيريا"اسق:قال

أمرالقصةهذهفيمنهمسلمبنفسيقعأنمنزه!ك!ي!النبيأنفالجواب

طريقعلىحقهبعضعلىالاقتصارإلىأولاالزبيرندب!ك!ي!ولكنه؛يريب

وقال،ولج)4(،الاخربذلكيرضلمفلما،والصلح،التوسط

حقه.للزبيرع!ي!آالنبياستوفى،يجبلاما

الإمامأشاراذا:باب)183/أ(:الحديثهذاعلىالبخاريترجمولهذا

.(التتن])ابالحكمعليهحكمفأبىبالصلح

للزبيرحينئذع!يواللهرسولفاستوعى:الحديثاخرفيوذكر-5017

!)6(
حمه.

قضيته.فيأصلاالحديثهذاالمسلمونجعلوقد

وانه،ورضاهغضبهحالفيفعلهماكلفيمج!ي!ابهالاقتداء-وفيه6017

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

منأصاب)ومن.الصامتبنعبادةحديثمن()9017ومسلم،()18البخاريأخرجه

ذلك.وغيروالسرقةكالزنى،بتركهاالبيعة!شي!اللهرسولأخذالتيالامورمناي:(ذلك

.المطبوعفيدترلم"الماء":كلمة

الماءسيلوهي،شزجةجمع:شراح:(الحرة)شراح.(1)957برقمتقدموقد،عليهمتفق

وتروى)الجدر(:.النخرةالسودالحجارةذاتالارض)الحزة(:.السهلإلىالحزنمن

.()9157برقمالمتقدمالحديثعندشرحهاتقدم،المعجمةبالذال

(.الوسيط)المعجمالخصومةفيتمادى:لبئ

.03(59/)الفتحالبخاريمنزيادة

واستكمله.استوفاه:أي(حاقهللزبير)فاستوعى.27()80البخاريأخرجه
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الغضبحالفيحكمهفيفإنه-)1(غضبانوهوالقاضييقضيأننهىوإن-

للهكانإنماهذافيع!!صالنبيوغضبمعصومأ.فيهمالكونه،سواءوالرضا

)2(.الصحيحالحديثفيجاءكما،لنفسهلاتعالى

حملهلتعديكنلمنفسهمن)3(عكاشةإقادتهفيالحديثوكذلك-7017

وضربتني:لهقالعكاشةأننفسهالحديثفيوقعبل؛عليه)4(الغضب

لمجي!أ:النبيئفقال؟الناقةضزبأردتام،أعمدأأدريفلا،بالقضيب

.(لمجم")اللهرسوليتعمدكأن!عكاشةيا،بالله"أعيذك

-السلامعليه-طلبحينالأعرابيمعالاخرحديثهفيوكذلك-8017

ضربهقد!النبيوكان.عنكعفوتقد:الأعرابيئفقال،منهالاقتصاص

"تدرك:لهويقولينهاهمج!ي!اوالنبي،مرة)6(بعدمرةناقتهبزماملتعلقهبالسوط

.)7(مراتثلاثنهاهأنبعد-السلامعليه-فضربه؛يأبىوهو"حاجتك

،ادبوموضع،صوابنهيهعنديقفلملمن-السلامعليه-منهوهذا

عنه.عفاحتىالأمرمننفسهحقكاناذأشفق-السلامعليه-لكنه

فقالمتخفقوأنا--مج!ي!النبيئأتيت:عمروبنسوادحديثوأما-9017

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.بكرةأبيحديثمن()1717ومسلم،71()58البخاريأخرجه

.المطبوعفيتردلم،""الصحيح:كلمة

شهدصحابي.منبربوزن-محصنابن.وتخفيفهاالمفتوحةالكافبتشديديروى)عكاشة(

الصحابةفيوليس(هـ.)12سنةالردةحروبفيشهيداوقتل،بئالنبيمعكلهاالمشاهد

وهو،المفردةالأسماءطبقاتفيالبرديجيالحافظترجمهلذلك،غيره""عكاشةاسمهمن

بتحقيقي.للتراثالمأموندارفيمطبوع

.المحطبوعمنوالمثبت،الغضبلتعمد:الأص!في

جابرحديثمن31-926/الزوائدمجمعفيالهيثميذكرهالطويلالوفاةحديثمنفقرة

".وضاعكذابوهو،إدري!بنالمنعمعبدوفيهالطبراني"رواه:وقال،عباسوابن

.الموضوعاتفيالجوزيابنأيضأوأورده

.""أخرى:المطبوعفى

يذكرولم،()9128المناهلفيالسيوطيأوردهوالحديث،المطبوعفيتردلم:"نهاه"أن

خزجه.من
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كان)1(بقضيبوغشينيحط"،حط!ورس!"ورس:]والسلامالصلاة[عليه

عنليفكشف!اللهرسوليا،القصاص:قلت.فأوجعنيبطنيفييدهفي

.)2(القصاصفابيت-غ!ي!-بطنه

بضربهيردلمولعله؛بهرآهلمنكر-السلام-عليهضربهكان)3(وانما

منهالتحللطلبيقصدهلمايجاعمنهكانفلما،تنبيههإلا)183/ب(بالقضيب

)4(.قدمناهماعلى

فصل

(])الشبهبعضعلئوالرد،وصوابسدادلمجيمافعالهعامةأنأفي

المعاصيتوقيمنفيهافحكمهالذنيوية-السلام-عليهأفعالهوأما

.ذكرناهمابعضهافيوالغلطالسهوجوازومن،قدمناهاقد]ماوالمكروهات

ذاالندور؛علىفيهاهذاان،بلى.السلامعليهنبوتهفيقادعغيروكله

العباداتمجرىجاريةكلهاأوأكثرهابل،والصوابالسدادعلىأفعالهعامة

،)6(ضرورتهالالنفسهمنهايأخذلا-السلامعليه-كاناذ؛بيناماعلوالقرب

ويقيم،ربهيعبدبهاالتيذاتهمصلحةوفيه،جسمهرمق)7(بهيقيموما

معروففبينذلكمنالناسوبينبينهفيها)8(كانوما،أمتهويسوس،شريعته

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.المطبوعفييردلم،""كان:قوله

.المطبوعفييردلم،"القصاص"فأبيث:قوله

.المطبوعفييردلم،"كان":قوله

الحسن،عنجامعهفيالرزاقوعبدسعدابنوأخرجه،الصحابةمعجمفيالبغوياخرجه

متطيمب:أي)متخلق()المناهل/0912(.فذكرهيتخلقعمروبنسوادكان:قال

نبت)ورس(:.النساءطيبمنلانهعنهنهيوإنما،الطيبمنضربوهو،بالخلوق

.هذاعنكضعأي:(حط)حط.ضربني:)غشيني(.بهيصبغاصفر

.عنديمنحاصرتينبينما

.المطبوعمنوالمثبت،"ضرورة":الاصلفي

يسدماعندهليس:قولهمالشائعةالأغلاطومن.()النهاية.النفسوآخرالروحبقية:الزمق

رمقه.سذإذايموتلأنه،الرمقيمسكماعندهليس:والصواب،الرمق

"فيما".:المطبوعفي
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ص)1(ءسم!5
وأ،شاردتألفأو،يسمعهأويقولهحسنكلامأو،يوسعهبراو،يصنعه

،السلامعليهأعماله2بصالاحقهذاوكلحاسد؛مداراةأو،معاندقهر

بحسبالدنيويةأفعالهفييخالفكانوقد؛عباداتهوظائفزاكيفيمنتظم

-قربلما-تصرفهفيفيركب،أشباههاللأمورويعد،الأحوالاختلاف

،الحزبمعاركفيالبغلةويركب،الراحلة)2(البعيدةأسفارهوفي،الحمار

.الصارخوإجابةالفزعليومويعذهاالخيلويركب،الثباتعلىدليلا

أمته.ومصالح،مصالحهاعتباربحسمباحوالهوسائرلباسهفيوكذلك

وكراهيةوسياسة،لأفتهمساعدة،الدنياامورمنالفعليفعلوكذلك

يرىوقدابدا!3(؛الفعليترككما،منهخيراغيرهيرىقدكانوإن،لخلافها

وجهيه،أحدفيالخيرةلهمماالدينيةالأمورفيهذايفعلوقد.منهخيرافعله

بها.التحضنمذهبهوكان،لأحدالمدينةمنكخروجه

لغيرهم،مؤالفةأمرهممنيقينعلىوهو،المنافقينقتلوتركه-0171

محمداإن)184/أ(:الناسيقوللأنوكراهة،قرابتهممنللمؤمنينورعاية

)4(.الحديثفيجاءكما؟أصحابهيقتل

قريش،لقلوبمراعاة،إبراهيمقواعدعلىالكعبةبناءوتركه-1711

عداوتهممتقدموتحريك،لذلكقلوبهمنفارمنوحذرا،لتغييرهاوتعظيمهم

بالكفرقومكحدثان"لولا:الصحيحالحديثفيلعائشةفقال؛وأهلهللدين

.(")ابراهيمقواعدعلىالبيتلاتممت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.المطبوعمنوالمثبت،""يضعه:الاصلفي

.المطبوعفيليست

لهذا".":المطبوعفي

.(و)1783(1781)برقموسيأتي،()177برقمتقدم

أوله،ء(:الشي)حدثان.عائثةحديثمن()1333ومسلم،()1585البخاريأخرجه

.2(999/الاصول)جامعبعديتمكنلمالإسلاموأن،بالجاهليةعهدهمقرب:بهوالمراد
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مياهأدنىمنكانتقاله؛منهخيراغيرهلكون؛يتركهثمالفعلويفعل-1712

.)1(قريشمنللعدوأقربهاإلىبدر

.")2(الهديسقتمااستدبرتماأمريمناستقبلت"لو:وقوله-1713

.استئلافه)4(رجاءالكافر)3(للعدووجههويبسط

الناسائقاهمنالناسشرارمن"ان:ويقول،للجاهلويصبر-1714

ربه.ودينشريعتهإليهليحببالرغالمجما)6(لهويبذل.(5")لسر

حتى،)8(ملئهفيويتسمت)7(،مهنتهمنالخادميتولىمامنزلهفيويتولى

ويتحدث؛الطيرجلسائهرؤوسعلىكأنوحتى،أطرافهمنشيءمنهيبدولا

مماويضحك،منهيتعجبونمماويتعخب،أولهمبحدشماجلسائهمع

يقصرولا،الغضب5يستفزلا،وعدلهبشرهالناسوسمعقد؛منهيضحكون

جلسائه.علىيبطنولا،الحقعن

.")9(الأعينخائنةلهتكونأنلنبيئكان"ما:يقول-1715

الداخلفيعنها]الله[رضيلعائشةقولهمعنىفما:قلتفان-1716

معه،وضحك،القوللهألان)01(،عليهدخلفلما"العشيرةابن"بمس:عليه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.()1666برقمتقدم

)0723(والبخاريعائثةحديثمن15()1211/ومسلم،)9722(البخاريأخرجه

)المعجمالنعممنالحرمإلىيهدىما:()الهدي.جابرحديثمن(114)1216/ومسلم

.(الوسيط

.والعدو""للكافر:المطبوعفي

نفرته.منوحذرا،ألفتهفيطمعأ:استئلافه()رجاء

.(171)6برقموسيأتي،عائثةحديثمن2(195)ومسلم،6(113)البخاريأخرجه

.الكثيرةياالعطا:الرغائب

حسنة.يتخذهيئة:يتسفت

.الناسمنالجماعة:الملأ:ملئه

.()1675برقمتقدم

.المطبوعفييردلم"،"عليه:قوله
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.1(2(لشزهالناساتقاهمنالناسشرار(1(من"ان:قالذلكعنسالتهفلما

؟قالماظهرهفيويقول،يبطنماخلافلهيظهرأنجازوكيف

وتطييبأ،لمثلهاستئلافاكان-السلامعليه-فعلهأن:ذلكعنفالجواب

فينجذبمثلهويراه،أتباعهبسببهالإسلامفيويدخل،ايمانهليتمكن؛لنفسه

.الإسلامالىبذلك

السياسةالىالدنيامداراةحدمنخرجقدالوجههذاعلىهذاومثل

الذينية.[184/ب]

.؟اللينةبالكلمةفكيف،العريضةاللهبأمواليستألفهم[النبيئ]كانوقد

زالفما،اليئإبغضالناس(4(وهواعطانيلقد:(3(صفوانوعن-1717

.(اليئ(الخلقأحبصارحىيعطيني

ماتعريفهوبل؛غيبةغيرهو"العشيرةابن"بمسفيه(6(:وقوله-1718

كلبجانبهيوثقولا،منهويحترز،حالهليحذر،يعلململمنمنهعلمه

(7(.قومهفيمتبوعأمطاعاوكانسيماولا،الثقة

[كان(بل،بغيبةيكنلم،مضزةودفع،لضرورةكانإذاهذاومثل

،الرواةتجريحفيالمحدثينكعادةالاحيانبعضفيواجبابل،جائزا

.الشهودفيوالمزكين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"شر".:المطبوعفي

.()1718رقموسياتي،(4171)برقمتقدم

فيمات.قلوبهمالمؤلفةمنصحابي،خلفبناميةابنوهو."صفوان"قال:المطبوعفي

معاوية.خلافةاوائل

.""الخلق:المطبوعفي

.228(،091)برقمتقدموقد،)2313(مسلمأخرجه

.()1716برقمالمتقدمالحديثفيأي

.المطبوعفييردلم،"قومه"في:قوله
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قولهمن)2(بريرةحديثفيالوارد)1(المعضلمعنىفما:قيلفان-9171

الولاء)3(؛لهميكونأنإلابيعهاابوابريرةمواليانأخبرتهوقد؛لعائشةا!]

قامثم،ففعلتالولاء"لهمواشترطي"اشتريها:السلامعليهالها]فقال

شرطكل؟اللهكتابفيليستشروطايشترطونأقوامبال"ما:فقال،خطيبا

وعليه،لهمبالشرطأمرهاقد--ع!ي!والنبي")4(باطلفهواللهكتابفيليس

قبليبيعوهالمكما،عائشةمنباعوهالما-أعلموالله-ولولاه(،)باعوا

الغشحرمقدوهو-السلام-عليهابطلهثمعليها؛ذلكشرطواحتى

؟!والخديعة

الجاهلبالفييقع)6(مماذلكعنمنزه!مالنبيأن-اللهأكرمك-فاعلم

فيالزيادةهذهقومأنكرقدماذلكعن-السلامعليه-النبيولتثزيه،هذامن

ومع؛الحديثطرقاكثرفيليستاذالولاء"لهم"اشترطي:قوله)7(الرواية

م!أولعك:تعالىاللهقال"عليهم"؛بمعنى"لهم"يقعإذ؛بهااعتراضفلاثباتها

.)8(عليهم:يا.]52:لرعدا1(أللغنةالم

.()9فعليها:يا.]7:ءلإسراا1(فلهأخئمأسأوإن!و:لقاو

النبيقيامويكون،لكالولاءعليهماشترطي)01(:معناهيكونهذافعلى

)2(

)ص!(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

لوجهه.يهتدىلاالذيالمشكل:المعضل

ترجمتها.تقدمتمشهورةصحابية:بريرة

معتقه،ورثةأو،معتقهورثه،المعتقالعبدماتإذاوهو،العتقولاءيعني:)الولاء(

النهاية.انظر.وتهبهتبيعهالعربكانت

عائشة.حديثمن(4051)ومسلم،2()168البخاريأخرجه

.باعوها"":المطبوعفي

".يقععمامنزه":المطبوعفي

.المطبوعفييردلم،"الروايةفي":قوله

.المطبوعفييردلم،"عليهم"أي:قوله

.المطبوعفييردلم،فعليها""أي:قوله

.المطبوعفييردلم،"معناه"يكون:قوله

747



ذلك.قبللأنفسهمالولاءشرطمنلهمسلفلماووعظه!!

علىليس،الولاء"لهمأ()185/"اشترطي:السلامعليهقولهأن:ثانووجه

بعدينفعهملالهمشرطهبانوالإعلامالتسويةمعنىعلىلكن،الأمرمعنى

وأاشترطي:قالفكأنه؛أعتقلمنالولاءأن:قبللهم!النبيبيان

نافع.غيرشرطفانه،تشترطيلا

)2(وتقريعهم؛لهم!ي!النبيوتوبيخ؛وغيرهالداودقي)1(ذهبهذاوإلى

هذا.قبلبهعلمهمعلىيدكذلكعلى

لهم)3(أظهري:أيالولاء"لهم"اشترطي:قولهمعنىأنةالثالثالوجه

قامهذابعدثم.أعتقلمنهوإنماالولاءأن)5(سنته)4(عندهموبيني،حكمه

فيه.منهتقدممامخالفةعلىوموتخاذلكمبيناهو!

فيالسقايةجعلإذ؛بأخيه-السلامعليه-يوسففعلمعنىفما:قيلفان

تعالى:وقوله،ذلكفيإخوتهعلىجرىوما،سرقتهاباسموأخذه،رحله

يسرقوا؟ولم؛7]0:ايوسف(لصئرقونإئكخ!الو

اللهأمرعنكانيوسففعلأنعلىتدلالآيةأن-اللهأكرمك-فاعلم

لاإآ!كدينفىأخاهلآضذكانماليوسفكذللثكذنا):تعالىلقوله؛تعالى

.76]:يوسفأ(عقوعليصذى!لوفؤقدنتناءمندرج!نرفعألتهلخمآءان

فيه.مافيهكان،بهاعتراضفلاكذلككانفاذا

الآية(تئتبشفلاأخوكأنام!إق:بأخاهأعلمكانيوسففإنوأيضا

منيقينوعلى،ورغبتهوفقهمنهذابعدعليهجرىمافكان96]:ايوسف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ولد.الداوديمحمدبنالرحمنعبد،الإسلامجمال،القدوة،الورع،العلامةالإمامهو

.226(-222)22/النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر(هـ.)467سنةهـوتوفي)374(سنة

توبيخهم.:تقريعهم

.المطبوعمنوالمثبت،""عندهم:الأصلفي

.المطبوعفييردلم،""عندهم:قوله

.""بأن:المطبوعفي
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بذلك.والمضرةعنهالسوءوازاحة،بهلهالخيرعقبى

كلاممنفليس07]:[يوسف(لشرقونإنكغألعيرإدتها!الو:قولهوأما

شبهه.لحلجوال!عليهفيلزم،قولهمنولايوسف

.][ذلكالحالصورةعلىظنكانمنكائناالتأويللهحسنإنقائلهولعل

هذا.غيروقيل.لهوبيعهمبيوسفقبللفعلهمذلك[قال]:قيلوقد

الخلاصيطلبحتى)2(،قالوهأنهميأتلمماالانبياء)1(يقولأنيلزمولا

غيرهم.)3(زلاتعنالاعتذاريلزمولا،منه

فصل

الأنبياء])4(جميعوعلئ،ع!ي!عليهوشدتهاالأمراضاجراءفيالحكمة[في

جميعوعلى،عليهوشدتهاالأمراضاجراءفيالحكمةفما:قيلفان

وامتحانهم،البلاءمنبهاللهابتلاهمفيماالوجهوما(؟)السلامعليهمالأنبياء

وزكريا،،ويحيى،)6(ودانيال،ويعقوب،كأيوبب()185/بهامتحنوابما

خيرتهوهم،عليهماللهصلوات،وغيرهم،ويوسف،وابراهيم،وعيسى

وأصفياؤه؟وأحباؤهخلقهمن

جميعهاوكلماته،4عدكلهاتعالىاللهأفعالأن)7(-اللهوفقك-فاعلم

كئفلننظر!ولهم]:[تعالىقالكما،عبادهيبتلي،لكلماتهمبدللاصدق

14].:[يونس(تعملون

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.""نقؤل:المطبوعفي

.المطبوعمنوالمثبت،"قالوا":الاصلفى

والخطيئة.السقطةوهي،زث!جمع:زلأت

.عنديمنحاصرتينبينما

."السلامجميعهمعلىالأنبياءمنغيرهوعلىعليه...":المطبوعفي

الاسماء)تهذيببختنصرأيامفيوكان،والنبوةالحكمةوجلعزاللهآتاهممنهو:دانيال

917(.1/واللغات

."وإياكالله"وفقنا:المطبوعفي
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.]2:الملك[(ع!لااي!أخسنالتلوكمو!و

.]041:عمران[ال(]منكتمءامنواالذ!تاللهوليعلم[)

.3]1:[محمدأخباكؤ(ونبلوأوألضبرينمنكؤاتمخهديننع!حتىوفتلولبهتم)

.]241:عمرانال[(لصخبريئأويعلممنكغ(1جهدوا)ألذينأللهش!ولمحا)

فيورفعة،مكانتهمفيزيادةالمحنبضروبإياهم-وجلعز-فامتحانه

والتسليم،والشكر،والرضاالصبرحالاتلاستخراجوأسباب،درجاتهم

فيلبصائرهموتأكيد،منهموالتضزع،والدعاء،والتفويض،والتوكل

وموعظة،لغيرهم[وتذكرة،المبتلينعلىوالشفقة،الممتحنينرحمة

عليهم،جرىبماالمحنفيويتسلوا)2(بهم]؛البلاءفيليتأسوالسواهم

لهم،سلفتغفلاتأو،منهمفرطتلهناتومحو،الضبرفيبهمويقتدوا

.وأجزلأوفروثوابهم،أكملأجرهموليكون؛مهذبينطيبينتعالىاللهليلقوا

الصيرفيالحسينأبوحدثنا،الحافظعليئأبوالقاضيحدثنا-0172

عليأبوحدثنا،البغدادفييعلىأبوحدثناقالا:؛خيرونبنالفضلوأبو

حدثنا،التزمذيعيسىأبوحدثنا،محبوببنمحمدحدثنا،السنجي

سعد،بنمصعبعن،]بهدلة[بنعاصمعن،زيدبنحمادحدثنا،قتيبة

ثم،"الأنبياء:قال؟بلاءأشذالناسأفي!اللهرسوليا:قلت:قال؛أبيهعن

حتىبالعبدالبلاءيبرحفما،دينهحسبعلىالزجليبتلى،فالأمثل،الأمثل

")3(.خطيئةعليهوماالأرضعلىيمشييتركه

لمآوهنوافماربئون)4(بهيرمعبما!تلنجزفنوكائن!الو:تعالىقالوكما

)1(

)2(

)3(

)4(

الناسخ.منسهووهو،آمنوا"":الأصلفي

حزنهم.تذهبسلوةلهميكونأي:)ويتسلوا(

وصححه،4()230ماجهابنأيضاوأخرجه،)8923(الترمذيطريقمنالمصنفأسنده

."صحيححسنحديث"هذا:الترمذيوقال.موارد)896(حبانوابن،343()3/الحاكم

شئت.إذافانظرهالمواردفيتخريجهواستوفينا

.(لمخلوفالقران)كلماتكثيرةجموعأو،فقهاءعلماء:()ربيون
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نألاإقؤلهصوماكانلإبمالفخبرينيحمتواللهاست!دؤاوماضعفواوماأدئهسبيلفىبهمأصحا

نئائقؤهـالفرينعلىوالصرناأقدامناوثئثفى-أفرنااسرافناوذلؤبنااغفرلنارئنالواقا

المخسنين(مجمثوأدئهالأخرةثوابوحسنالدنياثوابالله!الهم

.]1-64148:عمران[ال

،وولده،نفسهفيبالمؤمنالبلاءيزال"ما:)1(هريرةأبيوعن-1721

."خطيئةعليهوما،اللهيلقىحتى[وماله]

لهعجلالخيربعبدهاللهأراد"اذا:السلامعليهعنه،أنسوعن-1722

يومبهيوافىحتىبذنبهعنهأمسكالشربعبدهاللهأرادواذا،الدنيافيالعقوبه

.")2(القيامة

ليسمعابتلاهعبدااللهأحب."اذاآخر:)186/ا(حديثوفي-1723

")3(.تضرعه

كيأشدبلاؤهكانتعالىاللهعلىأكرمكانمنكلأنالسمرقنديوحكى

الذهب!بنييا:قالأنهلقمانعنرويكما؛الثوابويستوجب،فضلهيتبين

.بالبلاءيخسرصوالمؤمن،بالناريختبرانوالفضة

اليه،صلاتهفيالتفاتهسببهكانبيوسفيعقوبابتلاءأن:حكيوقد

له.محبةنائمويوسف

)1(

)2(

)3(

وصححه."صحيححسنحديث"هذا:وقال)9923(الترمذيأخرجهكما،مرفوعأأي

لتمامفانظره.موارد)796(حبانابنأيضاوصححه،الذهبيووافقه،1346/الحاكم

تخريجه.

وأورده،)385(الصغيرالجامعفيالسيوطيلصحتهورمز،)6923(الترمذيأخرجه

صحيحأ،حديثأإلافيهيذكرلاوهو.بتحقيقي)94(برقم،الصالحينرياضفيالنووي

المقدمة.فيذلكبينكما

فيوالديلمي،الشعبفيالبيهقيإلىونسبه،)353(الصغيرالجامعفيالسيوطيذكره

موقوفأوكردوسمسعودابنعنالشعبفيوالبيهقي،هريرةأبيعنالفردوسمسند

زعممنووهم":1/246القديرفيضفيالمناويالعلامةقال.بشيءلهيرمزولم،عليهما

."طرقهبعدديتقؤىإنه:تعالىاللهرحمهالعراقيالحافظقال،كذلكوانه،لضعفهرمزأنه
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،مشويحمل)1(أكلعلىيوسفوابنههويومااجتمعبل:وقيل-4172

وبكت،وبكىواشتهاهريحهفشم،يتيمجارلهموكان،يضحكانوهما

فعوقب؛وابنهيعقوبعندعلمولا،جداروبينهما،لبكائهعجوزلهجدة

منعيناهوابيضت،حدقتاهسالتأنإلىيوسفعلىاسفابالبكاءيعقوب

يناديمناديايأمرو)2(،سائلايردلاحياتهبقئةكانبذلكعلمفلما.الحزن

.)3(يعقوبآلعندفليتغدمفطراكانمنألا:سطحهعلى

عليها.اللهنمقالتيبالمحنةيوسفوعوقب

علىقريتهأهلمعدخلأنهأيوببلاءسببأنالليثعنوروي-1725

علىمخافةبهرفقفإنه،أيوبإلالهوأغلظوا،ظلمهفيفكلموه،ملكهم

.ببلائه)4(تعالىاللهفعاقبه،زرعه

وأ؛أصهاره(جهة)فيالحقكونفينيتهمنذكرناهلماسليمانومحنة

.عندهعلمولا،)6(دارهفيبالمعصيةللعمل

عائشة:قالت!ص؛بالنبيوالوجعالمرضشذةفائدةوهذه-1726

.ص!)7(اللهرسولعلىمنهأشدأحدعلىالوجعرأيتما

وعكايوعك،مرضهفي!ي!النبيرأيت)8(:اللهعبدوعن-1727

كماأوعكاني،"أجل:قالشديدا!وعكالتوعكإنك:فقلت،شديدا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.الضأنمنالصغير:الحمل

.المطبوعفييردلم،و"،سائلايرد"لا:قوله

"رواه:وقال،مالكبنأنسحديثمن704/الزوائدمجمعفيالهيثمي--بنحوهذكره

ضعيفوهو،البصريالباهليأحمدبنمحمدشـيخهعنوالأوسطالصغيرفيالطبراني

جدا".

والصالحين.بالأنبياءتليقلامنكرةقصة

"."جنبة:نسخةفي

.المطبوعمنوالمثبت،""ذكره:الأصلفي

المؤلم.المرض:()الوجع.(0257)ومسلم،()5646البخاريأخرجه

الجليل.الصحابي،مسعودابنهو
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ذلك،"أجل:قال؟مرتينالأجرلكأنذلك:قلت".منكمرجلانيوعك

")1(.)186/ب(كذلك

:فقالع!ي!النبيعلىيدهوضعرجلاأنسعيدأبيحديثوفي-1728

معشر"انا:جم!ج!النبيفقال.حماكشدةمنعليكيديأضعأطيقما!والله

كانوان،تقتلهحتىبالقملليبتلىالنبيكانان،البلاءلنايضاعفالأنبياء

.")2(بالرخاءتفرحونكمابالبلاءليفرحونكانواوان،بالفقرليبتلىالنبي

وان،البلاءعظممعالجزاءعظم"ان:ع!ي!النبيعن،انسوعن-9172

.")3(السخطفلهسخطومن،الرضافلهرضيفمن؛ابتلاهمقوماأحباذاالله

سوصايعملمنم!:تعالىقولهفيالمفسرونقالوقد-0173،1731

لهفتكون،الدنيابمصائبيجزىالمسلمان123]:النساء:أبهء(تحز

ومجاهد.،(بكر)وأبي،)4(عائشةعنهذاوروي.كفارة

يصبخيرابهاللهيرد"من:السلامعليهعنه،هريرةأبو-وقال1732

منه")6(.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)1735(.برقممنهطرفوسيأتي،)2571(ومسلم،)5648(البخاريأخرجه

.(9581/الأصول)جامعالحفئألم:وقيل.الالم:()الوعك

"إسناده:البوصيريزوائدوفي.وغيره1(0)45يعلئوابو،4()240ماجهابنأخرجه

الذهبي.ووافقه(1/04)الحاكموصححه."ثقاترجاله،صحيح

4253(،)4222مختصرايعلئوأبو،)3104(ماجهوابن،)6923(الترمذيأخرجه

فيالسيوطيلحسنهورمز."الوجههذامنغريبحسنحديث"هذا:الترمذيقال.وغيره

وهو،بتحقيقي05()برقمالصالحينرياضفيالنوويوأورده،)8922(الصغيرالجامع

مقدمته.فيصزحكماصحيحاحديثاإلافيهيذكرلا

الهيثميقال،)4675(يعلئوأبو،66-665/أحمد:مرفوعاعائشةحديثمناخرجه

ووافقه2803/الحاكموصححه،"الصحيحرجال"ورجالهما:712/الزوائدمجمعفي

تخريجه.لتمامفانظره،موارد()1736حبانابنأيضاوصححهالذهبي

وحديث.الصوابوهو()3013الصفامناهلمنوالمثبت،""وابي:والمطبوعالاصلفي

إسنادهوفي،غريبحديث"هذا:وقال)93.3(الترمذي:مرفوعاأخرجهبكرأبي

تخريجه.وتمامرواياتهأجلمنفانظره.موارد(1734)حبانابنوصححه"...مقال

عليها.ويثيبهبالمصائبيبتلجهأي:منه()يصب.)5645(البخاريأخرجه
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اللهيكفرإلاالمسلمتصيبمصيبةمن"ما:عائشةروايةفيوقال-1733

يشاكها")1(.الشوكةحتىعنهبها

نصبمنالمومنيصيب"ماسعيد:أبيروايةفيوقال-1734

يشاكها-الشوكةحتى-غمولا،أذىولا،حزنولا،همولا،وصبولا

.")2(خطاياهمنبهااللهكفرإلا

اللهحات)3(إلاأذىيصيبهمسلممن"ما:مسعودابنحديثوفي-1735

.الشجر")4(ورقتحاتكماخطاياهعنه

الاوجاعوتعاقب،لاجسامهمالامراضفياللهأودعهاأخرىوحكمة

عندخروجهافيسهل،نفوسهمقوىلتضعف،مماتهمعندوشدتهاعليها

،المرضبتقدمالسكراتوشدة،()النزعمؤنةعليهموتخفث،قبضهم

)6(.كذلكوالنفسالجسمويضعف

اختلافمنيشاهدكما،وأخذهالفجاءةموتخلاف[وهذا]-1736

:السلامعليهقالوقد.والسهولةوالصعوبة،واللينالشدةفيالموتىأحوال

.وهكذا")7(هكذاالزيحتفئئهاالزرعخامةمثلالمؤمن"مثل

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.(94)2572/ومسلم،(0564)البخاريأخرجه

.هريرةوأبيالخدريسعيدأبيحديثمن)2573(ومسلم،)5641(البخاريأخرجه

.58("9/الأصول)جاهحوالوجعالمرض:الوصب)وصب(،تعب:()نصب

.البخاريلروايةموافقوهو،المطبوعمنوالمثبت،""وحات:الأصلفي

المتقدمالحديثمنطرفوهو،)2571(ومسلم،لهواللفظ)5647(البخاريأخرجه

.الأخرىفيإحداهمافأدغمتبمثناتينحاتت:أصله(اللهحاث)إلا)1727(.برقم

الشجر(:ورق)تحات.1(0/111)الفتحالخطاياإذهابعنكنايةوهي.فتت:والمعنئ

منوالمثبت"يحات"،:الأصلوفي1/273(.الأصول)جامعبنفسهوتساقطانتثر

.المطبوع

.البدنمنالروحإخراحمشفة:(النزع)مؤنة.المطبوعمنوالمثبت،""موتة:الأصلفي

."لذلكوالنفسالجسم"وضعف:المطبوعفي

،)5643(والبخاري.هريرةأبيحديثمن28(")9ومسلم،564()4البخاريأخرجه

الغضة=:النباتمنالخامات(الزرع)خامة.مالكبنكعبحديثمن281()"ومسلم
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الريحأتتها)187/1(حيث"مناعنه]:هريرةأبيروايةوفي-1737

كمثلالكافرومثل.بالبلاءيكفاالمومنوكذلك؛اعتدلتسكنتفاذا؛تكفوها

.")2(الله(1تقصمها)حتىمعتدلةصماء،الأرزة

بتصريفهراض،والأمراضبالبلاءمصال!)3(،مرزأالمؤمنأن:معناه

سخطه،وقلةلرضاهالجان!لين،لذلك(منطاعول]أتعالىاللهاقدارمن .0ء)4(

حيثمنوترنحهالهبوبهاوتمايلها،للرياحوانقيادهاالزرعخامةكطاعة

اعتدلتكماصحيحاواعتدل،البلايارياحالمؤمنعناللهأزاحفإذا؛أتتهاما

عليهنعمتهومعرفةربهشكرإلىرجع،الجورياحسكونعندالزرع)6(خامة

عليه.وثوابهرحمتهمنتظرا،بلائهبرفع

نزوله،ولا،الموتمرضعليهيصعبلمال!سبيلبهذهكانفإذا

مالهومعرفة،الآلاممنتقدمه!7(بمالعادته،ونزعهسكراتهعليهاشتدتولا

وأالمرضبتواليوضعفهاورقتهاالمصائبعلىنفسهوتوطينه،الأجرمنفيها

جسمه،بصحةممتع،حالهغالبفيمعافى:هذابخلافوالكافر،شدته

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)جامعجانبإلىجانبمنترجعحتى،وكذاكذاتميلها:أي)تفيئها(.اللينةالرطبة

.272(/1الاصول

"يقصمه".:المطبوعفي

)يكفأ(:،تميلها)تكفؤها(:)9028(.ومسلم،لهواللفظ،)7466(البخاريأخرجه

.معروفخثبوهو،الارزنشجرة:الراءبفتح)الارزة(.القاريقاله/حالهويغئريقلب

التي،المكتنزةالصماء:)صفاء(ثمرها.والصنوبر:،الصنوبرشجرةوبسكونها:

يبينحتىكسرته:قصماالثيءقصمت:يقال،الكسر:القصم)يقصمها(.فيهاتخلخللا

.272(/1الاصول)جامعوينفصل

المصيبة.وهي،رزثةجمع:بالززايامصاب:مرزأ

بين.:المطبوعفي

منقاد.:منطاع

.المطبوعمنوالمثبت،"خام":الاصلفي

.""تقدم:المطبوعفي
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وأخذه)1(،غرةعلىلحينهقصمههلاكهاللهارادإذاحتى،الصماءكالأرزة

قوةمعنزعهومقاساة،حسرةعليهأشذموتهفكان؛رفقولالطفغيرمنبغتة

كانجعافأشق)2(الاخرةولعذاب،وعذاباألماأشدجسمهوصحةنفسه

.]59:لأعرافاأ(لايمثتع!لنوهتمبغةفأضذنهم):تعالىقالوكما.)3(الأرزة

بذنجهأضذنافتم!الو:تعالىقالكما،أعدائهفي]أتعالىاللهعادةوكذلك

بهخسفنامفومنهوألضيحةأضذتهمنومنهصصاصححاعلتهأرسقامن!نهم

.]04:لعنكبوتا1(غرفنأأمنو!هولأر!أ

غيرعلى،بهوصبحهم،وغفلةعتوحالعلى،بالموتجميعهمففجأ

.)4(الفجأةموتالسلفكرهماولهذا؛بغتةاستعداد

.)6(الأسفكأخذةأخذةيكرهونكانوا:إبراهيمحديثفي()ومنه-1738

.الفجاءةموت:يريد،الغضب:أي

منالخوفشدةشدتهاوبقدر،المماتنذيرالأمراضأن:ثالثةوحكمة

عنويعرض،ربئللقاء،لهتعاهدهاوعلم،أصابتهمنفيستعد؛الموتنزول

فيتنقمل)8(،بالمعادمعققاقلبهويكون)187/ب(الأنكاد)7(الكثيرةالدنيادار

إلىالحقوؤاويؤدي،العبادوقبل،اللهقبلمنتباعته)9(يخشىماكلمن

.يعهدهأمرأويخلفهفيمنوصيةمنإليهيحتاجفيماوينظر،أهلها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

غفلة.على:غزةعلى

."أشذ":المطبوعفي

انقلاعها.:الأرزةانجعاف

.""الفجاءة:المطبوعفي

.المطبوعمنوالمثبت،""ونبه:الأصلفي

0131(.)المناهل/الموتذكرفيالدنياأبيوابن،سننهفيمنصوربنسعيدأخرجه

ترجمته.تقدمتالنخعيهو:()إبراهيم

.والمنغصاتالمكدرات:الانكاد

.أويتبز،يخرح:يتنضل

قبته.عا:تباعته
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تأخر،وماذنبهمنتقدممالهالمغفور-السلامعليه-نبيناوهذا-9173

منوأقافى،بدنفيحقأو4ماعليهلهكانممنمرضهفيالتنصلطلبقد

.)2(الفضلحديثفيوردماعلى،منهالقصاصمنوأمكن،)1(ومالهنفسه

.)3(الوفاةوحديث-0174

.)4(وعترته،اللهكتاب:بعدهبالثقلينوأوصى-1174

.()عيبتهوبالانصار-2417

علىالنصفيإما)6(؛بعدهأمتهتضللئلاكتابكتبإلىودعا-1743

.وخيراأفضلعنهالإمساكرأىثم.بمرادهأعلم)7(اللهأو،الخلافة

المتقين.وأوليائهالمؤمنيناللهعبادسيرةوهكذا

إثما،ليزدادوا؛لهماللهلإملاء)8(الكفار،غالبايحرمهكلهوهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.يأخذهأنمالهأو!شيهوالنبيبدنفيحقلهمنمكنأي:ومالهنفسهمنأقاد

عل!ل!ان!منالتخصل!لمجباللهرسولفيهطلب،طويلحديثالعباسبنالفضلحلىيث

:وقال26-925/الزوائدمجمعفيالهيثميذكرهوالحديث...بدنفيأوحق،مالك!ي!

بنعطاءيعلىأبيإسنادوفي....بنحوهيعلىوابو،والأوسطالكبيرفيالطبراني"رواه

اسنادوفي.ثقاتيعلىابيرجالوبقية،جماعةوضعفه،وغيرهحبانابنوثقه،مسلم

."أعرفهملممنالطبراني

.()7017برقممنهطرفتقدم

العزيز،القرآنك!س!النبيسفى:)بالثقلين(.أرقمبنزيدحديثمن2(4)80مسلمأخرجه

لكلتقولالعرب:وقيل،ثقيللهمايجببماوالعمل،بهماالأخذلأن،ثقلينبيتهوأهل

فيالأثيرابن)قالهلشأنهماوتفخيمأ،لقدرهماإعظاماثقلينفجعلهما،ثقل:نفيسخطير

.(9915/الأصولجامع

خاصته:أي()عيبته.مالكبنأن!حديثمن25(01)ومسلم،)9937(البخارياخرجه

متاعه.نفيسالمرءفيهيجعلما:الاصلفيوالعيبة،وأمانتهسرهوموضع

.(1681)برقمتقدم

.المطبوعمنوالمثبت،"بمرادهأعلموالله"أو:الأصلفي

.لإمهال:لإملاء

757



')1(ص
إلايخظرصنما):تعالىالله]أقالكما؛يعلمونلاحيثمنوديستدرجهم

يرتجعوت(أقلهمإكولالؤص!يةلمجمتتطجونفلا!يخضحمونوهتمتأضذهتموصدهصتة

.]94،05:أيس

كأنه!الله"سبحان:فجأةماترجلفي-السلامعليه-قالولذلك-4174

.")2(وصيتهحرممنالمحروم،غضبعلى

أو)3(للكافرأسفوأخذة،للمؤمنراحةالفجاءة"موت:وقال-1745

.(4الفاجر")

منتظرلهمستعدغالباوهو،المؤمنيأتيالموتلأنوذلك-1746

الدنيانصبمنراحتهإلىوأفضى،ماجاءكيفعليهأمرهفهان؛لحلوله

.(")منهومستراحمستريح":السلامعليهقالكما؛وأذاها

منذرةمقدماتولا،أهبةولا،استعدادغيرعلمنيتهوالفاجرالكافروتأتي

()6(يخظرونهتمولاردهالمجتتطيعوتفلافتبهتهتم!ةتأتيهمبلميومزعجة

عليه.شيءأشذالموتفكان؛]04:الأنبياءأ

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

فيه.يوقعهمحتىفدرجةدرجةالعذابمنليدنيهم:ليستدرجهم

حسن"."إسناده،4/902الزوائدمجمعفيالهيثميقال،)4122(يعلىأبوأخرجه

وغيرهما.والسيوطيالمنذريوضعفه.27(00)ماجهابناخرهوأخرج

."و":المطبوعوفي.الرواةأحدمنالثك:)أو(

فيالهيثميوذكره،عائثةحديثمن3937/السننفيوالبيهقي،6136/أحمدأخرجه

وفيه،قصةوفيه،الاوسطفيوالطبرانيأحمدرواه:وقال2/318الزوائدمجمع

لحسنهورمزشواهد"له"لكن:حجرابنوقال."متروكوهو،الوصافيالوليدبناللهعبيد

جامعوانظر،()1312المناهلقيإسنادهوصحح،129()0الصغيرالجامعفيالسيوطي

غضب.:(أسف).87(/11)الاصول

المؤمنيعني:)مستريح(.قتادةأبيحديثمن59(0)ومسلم،)6512(البخاريأخرجه

موته.بعدالكافريعني:(منه)مستراح.موتهبعد

.(لمخلوفالقران)كلماتوتدهشهمتحيرهم:()فتبهتهم
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هذاوإلى؛لهشيءواكره،)1(صدمهأمرأفظعالدنياوفراق-1747

ومن،لقاءهاللهأحباللهلقاءأحب"من:بقوله-السلامعليه-اشارالمعنى

.")2(لقاءهاللهكرهاللهلقاءكره

)1(

)2(

واشد.اعظم:()أفظع.المطبوعمنوالمثبت،"صدفهأمرأقطع":الأصلفي

.الأشعريموسىوابي،هريرةوأبي،وعائشة،الصامتبنعبادةحديثمنعليهمتفق

.895(-9595/الاصول)جامع
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الرابحالقسم

تنقصهفيمنأالأحكاوجوهتصرففي

السلا!واالصلأةاعليها()188/سبهأو

والسنةالكتابمنتقدمقد:عنه]الله[رضيالفضلأبوالقاضيقال!

وتوقير،بزمنلهيتعينوما،!ي!للنبيالحقوقمنيجبماالأمةوإجماع

الأمةوأجمعت،كتابهفيأذاه][تعالىاللهحرمهذاوبحسب؛وإكراموتعظيم

اللهيؤذوتالذينإن!الو:تعالىاللهقال!؛وسابهالمسلمينمنمنتقصه)1(قتلعلى

.]75:!حزابا[مهي(عذاباالموأعذلأخ!ووالديخاافىاللهلعنهمورسولمد

.]16:لتوبةا[(أليمعذابالتماللهرسوللؤدونئذلنوا):]لىتعا[ل!قاو

شبهحوآأنولآالدهرسوهتؤذواأنل!تمكا%وما):]تعالى[اللهوقال!

.]53:لاحزابا[عظيما(أدلهعشد!انلكتمذإنأبداءبعدهمنأزؤجهو

تقولوالاءامنواأئذيفيتأيها!وله)2(:التعريضتحريبمفي[تعالى]وقال!

.]401:لبقرةا[(ألصصعذابولق!فرجمتشمعواوأانظرناودولوارنحما

أرعناأي!محمديا،راعنا:يقولونكانوا)3(-اللهلعنهم-اليهودأنوذلك

اللهفنهىالزعونة)4(؛:يريدون،بالكلمةويعرضون،مناواسمع،سمعك

)1(

)2(

)3(

)4(

"متنقصه".:المطبوعفي

التصريح.غيرمنيسوؤهبماالتلويحأي:لهالتعريض

.المطبوعفييردلم"الله"لعنهم:قوله

العقل.وخفةالحماقة:الرعونة
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يتوصللئلا،عنهاالمؤمنينبنهي)1(الذريعةوقطع،بهمالتشبهعنالمؤمنين

به.والاستهزاء،سبهإلىوالمنافقالكافربها

اسمع:بمعنىاليهودعندلأنها؛اللفظمشاركةمنفيهالمابل:وقيل

سمعت.لا

لانها؛وتعظيمه!ي!النبيتوقيروعدم،الادبقلةمنفيهالمابل:وقيل

انهم)2(مضمونهإذ؛ذلكعنفنهوا؛نرعكارعنا:بمعنىالانصارلغةفي

.حالبكلالرعايةواجب-السلامعليه-وهو،لهمبرعايتهإلايرعونهلا

:فقال،بكنيطالتكنيعننهىقد-السلام-عليههووهذا-1748

.أذاهعنوحماية،لنفسهصيانة؛")3(بكنيميتكنواولا،باسمي"تسفوا

)4(،إليهفالتفت!القاسمأبايا:نادىلرجلاستجاب!ي!كاناذ-9174

لئلابكنممهالتكنيعنحينئذفنهى6(؛فلاناع()عنيتإنما،أعنكلم:فقال

والمستهزئونالمنافقونبذلكويجد،يدعهلمممنغيرهدعوةباجابةيتأذى

هذاأردناانما:قالواالتفتفاذا،فينادونه)188/ب(بهوالإزراءأذاهإلىذريعة

،)8(والمستهزئينالمجان)7(عادةعلىبحقهواستخفافا،لهتعنيتا-لسواه-

هذاعننهيهالعلماءمحققوفحمل؛وجهبكلأذاهحمى-السلامعليه-فحمى

العلة.لارتفاعوفاتهبعدوأجازوه،حياتهمدةعلى

مذهبهوذكرناهوما؛موضعهاهذاليسمذاهبالحديثهذافيوللناس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.محمودغيرلأمرالموصلةالوسيلة:الذريعة

"مضفنهم(.:المطبوعفي

الاصول)جامعاللهعبدبنوجابر،مالكبنوأنس،هريرةأبيحديثمنعليهمتفق

.)937-1/378

الصحيح.فيوهو،المطبوعفييردلم،"إليه"فالتفت:قوله

.فلانا""عنيت:بدلهذا""دعوت:المطبوعفي

مالك.بنأنسحديثمن2(131)ومسلم،)3537(البخاريأخرجه

.بالهزلالجديخلطالذيالمستهزىءوهو،ماجنيجمع:المخان

.المطبوعمنوالمثبت،المستهزىء"":الاصلفي
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،وتوقيرهتعظيمهطريقعلىذلكوإن.اللهشاءإنوالصواب،الجمهور

اسمه؛عنينهلمولذلك؛التحريمعلىلا،والاستحبابالندبسبيلوعلى

كدغذبتنمالرسولدعالاععلوا!م:بقولهبهندائهمنمنعاللهكانقدلانه

الله!رسول!يا:يدعونهالمسلمونكانوإنما63]؛[النور:(بعضابعفحكم

بعضفيبعضهم!القاسمأبابكنيته)2(يدعونهوقد،!رإ)1(اللهنبيويا

الاحوال!.

علىيدل!ما،السلامعليهعنهعنه]الله[رضيأنسروىوقد-0175

"تسمون:فقال!،يوقرلمإذا؛ذلكعنوتنزيهه،باسمهالتسميكراهة

.")3(!؟تلعنونهمثممحمداأولادكم

يسفىلا:الكوفةأهلالىكتبعنه]الله[رضيعمرأنوروي-1751

.الطبريجعفرابوحكاه،د!النببئباسم)4(منكمأحد

ورجل،محمداسمهرجلالىنظر(أنه)سعدبنمحمد-أوحكى1752

أخيهلابنعمرفقال!.وصنعمحمد!يا،بكالثهفعل:لهويقول!،يسئه

تدعىلا!والله؛بكيسبكي!محمداأرىلا:الخطاببنزيدبنمحمد

.)6(الرحمنعبدوسماه؛حيادمتمامحمدا

بذلك،لهماكرامأالأنبياءباسماءأحديسمىأنيمنعأنوأراد-1753

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

."اللهوبنبي،اللهبرسوليدعونه":المطبوعفي

.يدعوه"":المطبوعفي

وقال،392()4/والحاكم،الأستاركثف()8791والبزار،)3386(يعلىأبوأخرجه

،غيرهوضعفه،معينابنوثقه،عطيةبنالحكم"فيه:8/48الزوائدمجمعفيالهيثمي

فيالسيوطيوحسنهلين"."سنده:الفتحفيالحافظوقال".الصحيحرجالرجالهوبقية

033(.)1الصغيرالجامعفيلصحتهورمز،()1316المناهل

.المطبوعفييردلم،""منكم:قوله

.الخطاببنعمرعلىعائدالضمير:أنه

عمر"نظر:قالليلىأبيبنالرحمنعبدحديثمنوالطبرانيوأحمدسعدابنأخرجه

."الصحيحرجالأحمد"ورجال:894/الزوائدمجمعفيالهيثميقال."...إلى
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.]أمسكثم،الأنبياءبأسماءتسمواجماعةأسماءوغير

علىالصحابةإطباقبدليل،السلامعليه)1(بعدهوجوازهخلافهوالصواب

ذلك.

)2(.القاسمبأبيوكناه،محمداابنهمنهمجماعةسمىوقد-1754

.عنه)3(اللهرضيلعليذلكفيأذنع!أالنبيأنوروي-1755

)4(.وكنيتهالمهدياسمذلكأنالسلامعليهأخبروقد-1756

()طلحةبنك!محمدالنبيبهسقى-[وقد1757-9175

)7(-)6(هص

واحد.وغير،ديسبنثابتبنومحمد،حزمبنو

بنومحمد،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

."بعدهكلههذاجوازوالصواب":المطبوعفي

منهمكل!واللهرسولأصحابأبناءمنأربعةأدركت:قالحفصبنراشدحديثفيكما

بكر،أبيبنومحمد،اللهعبيدبنطلحةبنمحمد:القاسمأباويكنىمحمدايسمى

رقمالمودود/تحفةوقاصأبيبنسعدبنومحمد،طالبأبيبنعليبنومحمد

م(بتحقيقي.)235

علي،حديثمن903()9/والبيهقي،)2843(والترمذي،)6794(داودأبوأخرجه

."صحيححديث"هذا:الترمذيوقال،4278/الحاكموصححه

وفيه:،مرفوعأمسعودابنحديثمن)0223(والترمذي،)4282(داودابوأخرجه

عليعنالباب"وفي:الترمذيوقال،أبي"اسمأبيهواسم،اسمياسمه"يواطىء

المناهلفيالسيوطيقال."صحيححسنحديثوهذا،مهـريرةوأبيسلمةوامسعيدوأبي

".الكنيةتعيينعلىأقفولم":()1318

الهيثميقال.طلحةبنمحمدظئرحديثمنالطبرانيأخرجه،طلحةبنلمحمدكيمتسميته

الطبراني:قال.متروكوهو،شيبةأبوعثمانبنإبراهيمفيه"،894/الزوائدمجمعفي

وكناه،محمداوسماه،ع!ي!اللهرسولحياةفيولد،اللهعبيدبنطلحةبنمحمد

بتحقيقي.المودودتحفةفي)238(الحديثوانظر."القاسمأبا

.3454/الإصابةفيكماداودأبيابنعنشاهينابنذكره

وقال،شفاسبنقيسبنثابتحديثمنشاهينوابن،داودأبيوابن،البغويأخرجه

.3145/الإصابةوانظر."الحباببنزيدحديثمنإلانعرفهلا"غريب:مندةابن
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ومحمدانمحمدبيتهفييكونأنأحدكمضز"ما:وقال-0176

.("])1!؟وثلاثة

.قدمناهكمابابينعلىالقسمهذافيالكلامفصلتوقد

)1(

؟كأ؟لأكبم

العمريعثمانعن،سعدابنإلىونسبه،)3297(الصغيرالجامعفيالسيوطيذكره

لضعفه.ورمز،مرسلا
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لىوا2االباب

-مسب،السلأ!عليه-حقهفيهومابيانفي

نص)2(أو(تعريفر)1من،نقصرأو

بهألحقأو،عابهأو،ع!النبيسحثمنجميعان-وإياكاللهوفقنا-اعلم

وأ،بهعرضأو،خصالهمنخصلةأو،دييهأو،نسبهأو،نفسهفينقصا

التصغيراو،)3(عليهالإزراءأو،لهالسبطريقعلىبشيء)918/أ(شبهه

،السابحكمفيهوالحكم؛لهسالثفهو؛لهوالعيب،منهالعضأو،لشأنه

المقصد،هذاعلىالبابهذا)4(فصولمنفصلانستثنيولا،نبينهكمايقتل

تلويحا.أوكانتصريحافيه(نمتري)ولا

يليقلاماإليهنسبأو،لهمضزةتمنىأو،عليهدعاأولعنهمنوكذلك

الكلاممنبسخفالعزيزةجهتهفي)6(العيبأوالذمطريقعلىبمنصبه

والمحنةالبلاءمنجرىمفابشيءعيرهأو،وزورالقولمنومنكر،7وهجر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

التصريح.خلاف:التعريض

التصريح.:النصق

عيبه.:عليهلإزراءا

.وصورةقسما:فصلا

نثك.لا:نمتريلا

.عبث""أو:المطبوعفي

.القولمنالقبيح:الهجر
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لديه.والمعهودةالجائزة)2(البشريةالعوارضببعض(غمصه)1أو،عليه

اللهأرضوانالصحابةلدنمنالفتوىوأئمةالعلماءمنإجماعكلهوهذا

.جزا!3(هلئمإلى]عليهم

سمثمنأنعلىالعلمأهلعوائماجمعالمنذر:بنبكرأبوقال!او]

واحمد،،سعدبنوائليث،أنسبنمالك:ذلكقال!ومقن؟يقتل!رالنبيئ

الشافعي.مذهبوهو،وإسحاق

اللهرضيالصديق]ابكرأبيقول!مقتضىوهو:الفضلأبوالقاضيقال!

.]المذكوريناهؤلاءعندتوبتهتقبلولا،عنه

الكوفة،واهل،والثورفي)4(؛وأصحابه،حنيفةأبوقال!وبمثله

.رذةهي:قالوالكنهم،المسلمفيوالأوزاعي

مالك.عنمسلمبنالوليدمثلهوروى

عليهتنقصهفيمن،وأصحابه،حنيفةأبيعن،مثلهالطبريوحكى

كذبه.أو،منهبرىءأو،السلام

.(كالزندقة)رذةذلك:سبهفيمنسحنونوقال!

كفرا!6(!أوحذاقتلهوهل؛وتكفيرهاستتابتهفيالخلافوقعهذاوعلى

دمهاستباحةفيخلافانعلمولااتعالى]اللهشاءإنالثانيالبابفيسنبينهكما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

غمصه:عابه.

ونحوها.كالأمراضالبشرتعتريالتيالآفاتهي:البشريةالعوارض

.(الوسيط)المعجمواتصالهالأمرلاستدامةيقالتعبير:جزاهلم

يوسف،وأبو،(الشرقيةدمثقغوطةمنحرستاإلى)نسبةالحرستانيالحسنبنمحمد:أي

وزفر.

الثنوية،منوغيرهم،والمانوية،شتيةالزرادعلىوأطلق،العالمبأزليةالقول:()الزندقة

.(الوسيط)المعجمملحدأو4،ضاأو،شاككلعلىفأطلق،فيهوتوسع

الأصل.فيماوالوجه،كفر"أو"حد:المطبوعفي
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قتلهعلىالإجماعواحدغيرذكروقد)1(الائمةوسلفالأمصارعلماءبين

أحمدبنعليئمحمد:أبو-وهو)2(الظاهريةبعضوأشار،5وتكفير

.5قدمناماوالمعروفبهالمستخفتكفيرفيالخلافالى-)3(الفارسي

المتنقصغ!ي!النبيشاتمأنالعلماءأجمع:)918/ب(سحنونبنمحمدقال

شكومن؛القتلالأمةعندوحكمه؛لهاللهبعذابعليهجاروالوعيد.كافرله

كفر.وعذابه5كفرفي

الوليدبنخالدبقتلهذامثلفيالفقيهخالدبنحسينبنإبراهيمواحتبئ

صاحبكم.-:مج!ي!النبيعن-لقوله)4(نويرةبنمالك

وجوبفياختلفالمسلمينمنأحداأعلملا:الخطابيسليمانأبووقال

مسلما.كانإذاقتله

و"المبسوط""سحنونابن"كتابفي،مالكعن،القاسمابنوقال

سبمن":حبيبابن"كتابفي،مالكعن،مطرف5وحكا،و"العتبية"

يستتب.ولم،قتلالمسلمينمنغ!يمالنبيئ

فانهتنقصهأوعابهأوشتمهأوسبه][من"العتبثة":فيالقاسمابنقال

)1(

)2(

)3(

)4(

.""الأمة:المطبوعفي

.اليوملهموجودولا،الفقهفيالظاهريعليبنداودالإماميقلدونالذينهم:()الظاهرية

شاكر،أحمدالعلامةحققهالذي"المحلى"كتابصاحب،الظاهريحزمابنالإمامهو

النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر)456(هـ.سنةوتوفي)384(هـ،سنةحزمابنولد

/18184.212-

وولاه،وأسلم،الإسلامأدرك،شاعر،فارس،التميمياليربوعينويرةبنمالكهو

أموالفيمالكاضطرببكرابيإلىالخلافةصارتولما.قومهصدفات!شي!اللهرسول

وأمر،البطاحفيعليهوقبضالوليدبنخالدإليهفتوجهارتذ:وقيلوفزقها.الصدقات

وغيرها.الإصابةفيترجمتهوانظر،الاعلام(هـ/)12سنةفقتلهالاسديالازوربنضرار

أمينالجراحبنعبيدة"أبو:كتابفينويرةبنمالكمعخالدقصةحولنفيسأتحقيقأوانظر

دارنشر.شزابمحمدالبحاثةلاستاذنا174(-)916:ص"الاميةالدياروفاتحالأمة

القلم.
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.وبرهتوقيره[تعالى]اللهفرضوقدكالزنديقالقتلالأمةعندوحكمه،يقتل

وأ،قتلالمسلمينمنع!ج!االنبيشتممن:كنانةبنعثمانعن"المبسوط"وفي

قتله.أوحتاصلبهفيمخئروالإمام،يستتبولم،حتاصلب

سبمن:يقولطمالكاسمعنا:أويسأبيوابن،المصعبأبيروايةومن

-كافراأوكانمسلما-قتل،تنقص!أو،عابهأو،شتمهأو،ع!ماللهرسولط

.يستتابولا

وأجم!يمالنبيسبمن:قالطأنهمالكأصحابأخبرنامحمد:كتابوفي

يستتب.ولمقتلكافرأومسلممنالنبيينمنغيره

لأن؛يستتابولاأظهر[ه]؛أوذلكأسرحالطكلعلىيقتل:أصبغوقالط

.تعرفلاتو!ذ4

قتلكافرأومسلممنجم!يمالنبيئسمتمن:)1(الحكم)2(عبدبناللهعبدوقالط

يستتب.ولم

مالك.عن،أشهبعن،مثلهفيهالطبريوحكى

زز:ويروى-!ؤاالنبيرداءإن:قالطمن:مالكعن،وهب][ابنوروى

قتل.:عيب!بهأراد؛وسخ-][ع!مأالنبي

الأنبياءمننبيعلىدعامنانعلىالعلماءأجمععلمائنا:بعضوقالط

استتابة.بلايقتلأنهالمكروهمنبشيءأو،بالويل

؛الحفالط)3(:[ع!م]النبيفيقالطفيمن)091/أ(القابسيئالحسنأبووأفتى

بالقتل.-طالبأبييتيم

!صاالنبيصفةيتذاكرونقوماسمعرجلبقتلزيدأبيبنمحمدأبووأفتى

)2(

)3(

.المطبوعفيتردلم،"عبد":كلمة

ومات(هـ.)155سنةولد.مالكصاحب،فقيهامام،أعينبنالحكمعبدبناللهعبدهو

223(-0/1022)النجلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر)214(هـ.سنة

!يخر.منهتواضعا،بنفسهحملهالسوقمنشيئأاشترىإذا!ك!يوكانلأنه
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فيهي؟صفتهتعرفونتريدون:لهمفقال؛واللحيةالوجهقبيحرجلبهممرإذ

تو!ذ".تقبلولا:قال.ولحيتهخلقهفيالمارهذاصفة

.الإيمانسليمقلبمنذلكيخرجوليس-اللهلعنه-كذبوقد

نىكل!ستوالنبيإن:قالمن-:سحنون-صاجماسليمانأبيبنأحمدوقال

يقتل.أسود

كذااللهبرسولاللهفعل:فقال!اللهرسولوحق،لا:لهقيلرجلفيوقال

منأشدفقال!اللهعدؤيا؟تقولما:لهفقيلقبيحا؛كلاما[وذكر]،وكذا

سليمانأبيابنفقال.العقرباللهبرسولأردتإنما:قالثم؛الأولكلامه

ذلك.وثوابقتلهفي:يريدشريككوأناعليهاشهد:سألهللذي

لأنه؛يقبللاصراحلفظفيالتأويلادعاءهلأن:الربيعبنحبيبقال

دمه.إباحةفوجما؛لهموقرولا،!ي!اللهلرسولمعززغيروهو؛امتهان

إلىواشك،أد:لرجلقالعشار)1(؛في-عتاببناللهعبدأبووأفتى

[!وا]النبيوسألجهلفقد)2(،جهلتأوسألتإن:وقالالنبي!ر؛

-بالقتل.

عليهشهدبماوصلبهالطليطليالمتفقهحاتمابنبقتلالأندلسفقهاءوأفتى

وختن،باليتيممناظرتهأثناءإياهوتسميتهع!النبيبحقاستخفافهمنبه

إلى،أكلهاالطيباتعلىقدرولو؛قصدايكنلمزهدهأنورعمه،3ره-

.لهذاأشباه

وكان،الفزاريإبراهيمبقتلسحنونلإوأصحاب)4(القيروانفقهاءوأفتى

)1(

)2(

)3(

)4(

.وجوراظلماالناسمنالضرائبيأخذمن:العشار

تحريف.وهو،"جعلت"أو:المطبوعفي

سيدناهو:()حيدرة.ع!اللهرسولبهيريد.طالبأبيبنعليزوحوالدهو:حيدرةختن

طالب.أبيبنعلي

وأخيها.كأبيهاالمرأةجهةمنالقريب:والختن

التونسية.الجمهوريةفيمدينة:القيروان
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العباسأبيالقاضيمجلسيحضرممنوكان،العلوممنكثيرفيمتفنناشاعرا

الاستهزاءفيالبابهذامنمنكرةأمورعليهفرفعت،للمناظرة)1(طالبابن

منوغيرهعمر)2(بنيحيىالقاضيلهفأحضر؛السلامعليهونبيناوأنبيائهبالله

أنزلثممنكسا؛وصلب،بالسكينفطعن؛وصلبهبقتلهوأمر،الفقهاء

بالنار.وأحرق)091/ب(

الأيديعنهاوزالت،خشبتهرفعتلماأنهالمؤرخينبعضوحكى

وجاء،الناسوكبر،للجميعآية)3(فكان؛القبلةعنوحؤلته،استدارت

ع!.اللهرسولصدق:عمربنيحيىفقال؛دمه)4(فيفولغكلب

مدفيالكلبيلغ"لا:قالأنهالسلامعليهعنهحديثاوذكر-1761

)5()6(

."مسلممرىء

هزم!والنبيإن:قالمن)7(:المرابطبناللهعبدأبوالقاضيوقال

خاصته،فيعليهذلكيجوزلاإذ؛تنقصلانه؛قتلوإلاتابفإن،يستتاب

عصمته.منويقين،أمرهمنبصيرةعلىهوإذ

-عليهفيهقالمنأنوأصحابهمالكمذهب:القرويربيعبنحبيبوقال

استتابة.دونقتل،نقصفيهما-:السلام

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

قضاءوليالفقهاء.علماءمنمالكي،قاض.التميميطالببنأحمدبناللهعبدهو

انظر.مالكاخالفمنعلىالرد:كتبهمن)276(هـ.سنةالسجنفيوماتمرتينالقيروان

.الأعلام

وسكن،بقرطبةنشأ.بالحديثعالم،مالكيفقيه،الاندلسييوسفبنعمربنيحيىهو

."الشافعيعلىالردو"و"النساء"،""الوسوسة:كتبهمن)928(هـ.سنةتوفي.القيروان

.والأعلام،463-13/462النجلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر

وعظة.عبرة:اية

بلسانه.منهشربأي:دمهفيفولغ

.المطبوعفيتردلم،"امرى؟":كلمة

."لهأصللا:قالأنهحجرابنعنوبلغني،أجده"لم()9131المناهلفيالسيوطيقال

سنةتوفي،وقاضيهاالمريةمفتيكان،المالكيةكبارمن.الأندلسيخلفبنمحمدهو

.-916667/النجلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر(هـ.)485
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وأبأذىع!ي!النبيقصدمنأنموجبانوالسنةالكتاب:عتابابنوقال

عدهمماكلهالبابفهذا.واج!بفقتله-قلوإن-مصزحاأومعرضا،نقص

متقدمهمذلكفييختلفلم،قائلهقتليجبونقصا!1(سباالعلماء

أيضا.بعدونبينهإليهأشرناماعلىقتلهحكمفياختلفواوإن،متأخرهمولا

.)2(اللهشاءإن

وأ،السهوأو،الغنمبرعايةعترهأوغمصه!3(منحكم:أقولوكذلك

أذىأو،جيوشهلبعضهزيمةأوجزوحمنأصابهمااو،السحرأو،النسيان

قصدلمن-كلههذافحكم؛نسائهإلىبالميلأو،زمنهمنشدةأو،عدوهمن

-القتل.نقصهبه

فصل

سبهمنقتلايجابفيالحجةفي

السلامعليهعابهأو

أذاهتعالىوقرانه،والاخرةالدنيافىلمؤذيه)4(اللهلعنةالعزيزالكتابفمن

كافو،هومنيستوجبهانمااللعنوأن،اللهسبمنقتلفيخلافولا،بأذاه

الذيخاؤالاخرؤفىأدلهلعنهمورسول!اللهدؤذوتائذينإن):فقال؛القتلالكافروحكم

.]75:حزابلأا1(ضهيبمص!ذاصلاالتموأعذ

()بقوله؟القتلالدنيافيلعنتهفمن؛ذلكمثلالمؤمنقاتلفى-وقال

آتمديةفىتمرتجفوت)6(وامرض!قلوبهمفىؤالذينألمحتفقون!ينهلينميو:لىتعا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.تنقصأ""او:المطبوعفي

.المطبوعفييردلم،"اللهشاءإن"أيضا:قوله

عابه.:غمصه

."لمؤذيهتعالىلعنةالقرانفمن":المطبوعفي

."الله"قال:المطبوعفي

الكاذبة.للأخبارالمشيعون:()المرجفون
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أضذواثقفوا)2(أتنماملعونين؟*بمقليلألاإفيتهآيجاورونكلاثصبهم(1يخك).

.]06،16:لأحزابا[تقتيلا(وقملوا

مجارجمرنالذينؤاجزإنما):(191)-عقوبتهموذكر،المحاربين-فيوقال

أيديالؤتقظعأوأؤيصئبوايمثلواأنفساداالأرضفىودممئعونورسولهوأدله

الدليا(3)3(فىخزلهوذلثالازضنمفينفوأأؤضنفققوأزجلهم

.33]:[المائدة

)4((ألحزصحون)قنل:تعابىاللهقال؛اللعنبمعنىالقتليقعوقد

]4:[المنافقون(دؤبمونأقاللهمعلهوو!.()اللهلعنهمأي]01:الذارياتأ

اذىفيفقال؛المؤمنينوأذىأذاهمابينفرقولأنه؛اللهلعنهم:أي

بقئنا(احتملوافقد):بقولهوالئكالالضزبمن؛القتلدونما)6(المؤمنين

وهو؛ذلكمنأشذونبيه)8(اللهيؤذيمنحكموكان.]58:الأحزاب1)7(الآية

ثم!هضشجرفيمايحكموكحتئيؤمنوتلاورئكفلا!:تعالىوقال.القتل

.]56:النساءألتمملمما(ويسلمواقضتتفماحرجاأنفسهغفىمجدوألا

له؛يسلمولم،قضائهمنحرجاصدرهفيوجدعفنالإيماناسمفسلب

.هذاناقضفقدتنقصهومن

ولاألنبىصحوتفؤقأصحوتكئمترفعوآلاءامنوااثذينيأيها):تعالى]اللهوقال

لتشعىويئ(وأش!لاأغمنكتمتخج!أنلبغضبح!تمكجهربأتقؤل!لهتجهروا

.2]:الحجراتا

لنسلطنك.:(بهمالنغرينك(1)

.وجدوا:)ثقفوا()2(

.(لمخلوفالقران)كلماتوعقوبةوفضيحةذل:()خزي)3(

.(لمخلوفالقران)كلماتالكذابونوقبحلعن:الخراصون()قتل(4)

.المطبوعفيتردلم،"اللهلعنهم"أي:قوله)5(

."المؤمنينأذى"وفي:،لم!بوعكييلا،

.المطبوعفييردلم،"الاية،بهتانأاحتملوافقدش"بقوله:قوله)7(

."اللهمؤذيحكم"فكان:المطبوعفي)8!
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يقتل.والكافر،الكفرإلاالعمليحبطولا

ثم.8]:[المجادلة(..اللهبهلؤيجعكبماجوكجاءوكوإذا!و:تعالىوقال

.8]:[المجمادلزألمصير(فبتسيضلؤنهاجهنمح!بهتم!و:تعالىقال

()1(أذدأهوويقولوتألنبئيؤدونألذيفومنهمميو:تعالىوقال

.]16:لتوبةا[ألتمء(عذابلهتمأدلهرسوليؤذونلذينوأ!و:لقا3]16:لتوبةا[

أبأدئهقلونلعمبغوض!ناإنماليقولفسأئتهصولين):تعالىوقال

عنلغفإنإيفنكؤبعدكفزتمفذلعنذروالابيتمممتئهزءوتكت!ءورسولهوءايـهء

.]56،66:[التوبةئحرمين(!الؤابأنهمطايفةنحذبمنكتمطإلفةص

ع!.اللهرسولفيبقولكم(ميوكفرتم:التفسيرأهلقال

.ذكرناهفقدالإجماعوأما

)2(بنمحمدبناحمد:اللهعبدأبوالشيخفحدثناالآثارواما-1762

أبوالحسنحدثنا[قال]:،إجازةالهرويذرأبيالشيخعن،غلبون

حدثنا،نوحبنمحمدحدثناقالا)3(:،حيوةبنعمروأبو،الدارقطني

بنموسىبناللهعبدحدثنا،زبالةبنالحسنمحمدبنبنعبدالعزيز

بنعليبنمحمدعن،جدهعن،أبيهعن،موسىبنعليعن،جعفر

:قال!ج!اللهرسولأن،أبيهعن،عليبنالحسينعن،أبيهعن،الحسين

.")4(فاضربوهأصحابيسبومن،فاقتلوهنبياسمث"من

)1(

)2(

)3(

)4(

.(لمخلوفالقرأن)كلماتويصدقهلهيقالماكليسمع:أذنهو

.المطبوعفييردلم،محمد""بن:قوله

.المطبوعفيتردلم:قالا"":كلمة

سيخهعنوالأوسطالصغيرفيالطبرانيوأخرجه.الدارقطنيطريقمنالمصنفأسنده

النسائي"رماه6/026:الزوائدمجمعفيالهيثميقال.العمريمحمدبناللهعبيد

وضعفه4/112(.الميزانلسان)انظرمناكيرهمنالخبرهذاالعلماءوعد".بالكذب

برقممختصراوسيأتي)8735(.الصغيرالجامعوفي،)0132(المناهلفيالسيوطي

.)1824(
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.الأشرفبنكعببقتلع!ييهالنبيئأمر:الصحيحالحديثوفي-1763

قتلهمنإليهووجه.")1(ورسولهاللهيوذيفانه؟الأشرفبنلكعب"من:وقوله

له،بأذاه]اقتلهوعلل)191/ب(المشركينمنغيرهبخلاف،دعوةدونغيلة

.للأذىبل،الإشراكلغيرإياهقتلهأنفدل

ع!يو،اللهرسوليؤذيوكان:البراءقال،رافعأباقتلوكذلك-1764

)2(
عليه.ويعين

خطل)4(ابن)3(بقتلالفتحيومأمرهوكذلك-1765

.السلامعليهبسبهتغنيان()

كانتااللتينوجاريتيه،

"من:فقال،السلامعليهيسبهكانرجلاأناخرحديثوفي-1766

.)6(فقتلهامج!ي!]فبعثه!اللهرسوليا،أنا:خالافقال"؟عدوييكفيني

بنكالنضرويسبونهم!7(الكفارمنيؤذونهكانواممنجماعةقتلوكذلك

معيط.أبيبنوعقبة،الحارث

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

بن)كعب.اللهعبدبنجابرحديثمن)1018(ومسلم،)0521(البخاريأخرجه

عليهمالقبائلوتحريض،وأصحابهك!ي!النبيهجومنأكثريهوديساعر(:الأشرف

.الاعلامانظر)3(هـ.سنةقتل.وايذائهم

بناللهعبداليهوديهو:(رافع)أبو.عازببنالبراءحديثمن4()930البخاريأخرجه

الحقيق.أبيبنسلام:ويقال.الحقيقأبي

.الهجرةمنالثامنةالسنةفيمكةفتحاي:(الفتح)يوم

قال.غالب:وقيل،العزىعبد:وقيل،اللهعبد:قيلاسمهفيمختلفخطل(:)ابن

لهوكانت،ارتدثم،أسلمكانأنهقتلهفيوالسبب:واللغاتالأسماءتهذيبفيالنووي

المسلمين.بهجاءتغنيان،قينتان

.المطبوعفيتردلم،""معه:كلمة

.()9176برقمالآتيالحديثوانظر."رواهمنادري"لا:الذلجيقال

".ويسبهالكفارمنيؤذيهكانممنجماعةبقتلأمر"وكذلك)4/357(:القاريشرحفي

."ويسبهالكفارمنيؤذيهكانممنجماعةيقللموكذلك":الرياضونسيمالمطبوعوفي
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قبلباسلامهبادرمنالافقتلوا،وبعدهالفتحقبلمنهمجماعةبقتلوعهد

عليه.القدرة

:نادىمعيطأبيبنعقبةأن-عباسابنعن،البزارروىوقد-1767

وافترائك"بكفرك:!ي!لهفقالصبرا؟!بينكممنأقتلمالي!قريشمعشريا

ع!يم")1(.اللهرسولعلى

يكفيني"من:فقال،رجلسبه!ي!النبيأنالرزاقعبدوذكر-1768

.الزبير)2(فقتلهفبارزه،أنا:الزبير"فقال؟عدوي

يمفيني"من:فقال،السلامعليهتسبهكانتامرأةأنأيضاوروى-9176

فقتلها.الوليدبنخالدإليهافخرح؟")3(عدوي

إليهوالزبيرعليافبعث،جم!ي!النبيعلىكذبرجلاأنوروى-0177

)4(.ليقتلا

الله!رسوليا:فقال،جم!ي!النبيإلىجاءرجلاأنقانعابنوروى-1771

.!النبيعلىذلكيشقفلم!فقتلتهقبيحاقولافيكيقولأبيسمعت

)1(

)2(

)3(

)4(

بنسلمةبنيحيى"وفيه98(:)6/الزوائدمجمعفيالهيثميقال،)1781(البزارأخرجه

)1325(.المناهلفيالسيوطيإسنادهوضغف."حبانابنوثقه،ضعيفوهو،كهيل

جامعفي)قالهوغيرهبالسيفلتقتلهعليهحبستهإذا:القتلعلىالقتيلصبرت)صبرا،:

.6(218/الاصول

يسئم.لمرجلإسنادهوفي.مرسلاعكرمةحديثمن79(40،)4779الرزاقعبدأخرجه

بدل"عدؤتي":المطبوعوفي.حديثنابلفظ.079()5برقمالمصنففيالرزاقعبداخرجه

.""عدوي

إسنادهوفي.مرسلاجبيربنسعيدعن،رجلعن،معمرعن)7079(الرزاقعبدأخرجه

يسثم.لمراو

وأخرح.السابقبالإسنادمعمرعن)59402(الجامعفي-مطولا-الرزاقعبدواخرجه

بعثهمااثلذينإن:وفيه.عمروبناللهعبدحديثمنالقصةهذهنحوالأوسطفيالطبراني

بنعطاء"وفيه:1/145الزوائدمجمعفيالهيثميقال.وعمربكرأبولمج!اللهرسول

."اختلطوقدالسائب
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عنه]-الله[رضيبكرلابياليمن-أميرأميةأبيبنالمهاجروبلغ-1772

،ثنيـها)1(ونزع،يدهافقطع،!لمجيمالنبيبسبغنتالردةفيهناكامرأةأن

لان،!همالأمرتكفعلتمالولا:لهفقال،ذلكعنهاللهرضيبكرأبافبلغ

الحدود.يشبهليسالأنبياءحذ

"من:فقال،ع!ح!النبيخطمة)2(منامرأم!هجت:عباسابنوعن-1773

فأخبر،فقتلهافنهض!اللهرسولياأناقومها:منرجلفقالبها؟"لي

")3(.عنزانفيهاينتطحلا":فقالأ()291/!النبي

فيزجرهاع!ح!النبيتسمثولدأئملهكانتأعمىأنعباسابنوعن-1774

فقتلها،،وتشتمهع!والنبيفيتقعجعلتليلةذاتكانتفلما،تنزجز0

دمها)4(.فأهدر،بذلكع!والنبيئوأعلم

بكرأبيعندجالسايوماكنت:الأسلميبرزةأبيحديثوفي-1775

إسماعيل،القاضيوحكى-المسلمينمنرجلعلىفغضب،[الصديق]

النسائي:ورواه-بكرأباسبأنهالحديثهذافي()الأئمةمنواحدوغير

دعني!اللهرسولخليفةيا:فقلت)6(،عليهفردلرجلأغلظوقد-بكرأباأتيت

!ر)7(.اللهلرسولإلالأحدذلكفليس،اجلس:فقال.عنقهأضرب

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

،فوقمنثنتان:الفممقدمفيالأربعةالأسنانإحدى:والثنثة.قلعهاأي:ثنيعها()ونزع

تحت.منوثنتان

قبيلة.اسم)خطمة(:

بنأميةبنيمنمروانبنتعصماءهي:والمرأة.()173:صالمغازيفيالواقديأخرجه

.()النهايةونزاعخلففيهايجريلاأي:(عنزانفيهاينتطحالا.يزيد

الحاكموصححه،وغيره801-7701/والنسائي،)4361(داودأبوأخرجه

بتحقيقي:)1232(المرامبلوغفيحجرابنالحافظوقال.الذهبيووافقه،354()4/

ولد()أم.ديةولاقصاصفلا،أبطلهأي:دمها()فأهدر."ثقاتورجاله،داودأبو"رواه

جارية.:أي

)82(.المسندفييعلىكأبي

التخريج.ومصادرالمطبوعفيتردولم،""فأبى:زيادةالأصلفي

=،()6والحميدي،1/01وأحمد،(901،111)7/والنسائي،()4363داودأبوأخرجه
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الأئمةفاستدل،احد)1(عليهيخالفولم:نصربنمحمدأبوالقاضيقال

سبه.أواذاهأو،أغضبهمابكلع!ي!النبيأغضبمنقتلعلىالحديثبهذا

فياستشارهوقد،)2(الكوفةعاملإلىالعزيزعبدبنعمركتابذلكومن

امرىءقتليحللاإنه:إليهعمرفكتبعنه]الله[رضيعمرسبرجلقتل

دمه.حلفقدسبهفمن،ع!ي!اللهرسول!سبرجلاإلاالناسمنأحدبسبمسلم

أفتوهالعراقفمهاءأنلهوذكر،!ك!جموالنبيشتمرجلفيمالكأالرشيدوسأل

[شتم]بعدالامةبقاءما!المؤمنينأميريا:وقال،)3(لذلكفغضب،بجلده

يجلد)4(.ع!ي!النبيأصحابشتمومن،قتلالانبياءشتممن!نبئها؟

الحكاية،هذهفيوقعكذا]:تعالىالله[رحمهالفضلأبوالقاضيقال

وغيرهم،اخبارهومؤلفي،مالك()فتاوىأصحابمنواحدغيررواها

ذكرناوقدذكر؟بماالرشيدأفتواالذينبالعراقالفقهاءهؤلاءمنأدريولا

،بفتواهيوثقلامنأو،بعلميشهزلمممنولعلهم،بقتلهالعراقيينمذهب

:الخلاففيكون،السبغيرعلىيحملقالهمايكونأو،هواهبهيميلاو

لمالكيقلهفلم،سبهعن)6(وتابرجعيكونأولسب؟غيرأولسبهوهل

.قدمناهكما)291/ب(سبهمنقتلعلى)7(فالإجماعأوإلا]،أصلهعلى

سبهأو-السلامعليه-تنقصهمنأنوالاعتبارالنظرجهةمنقتلهعلىويدل

لهحكم)8(ولهذا،وكفرهطويتهسروبرهان،قلبهمرضعلامةظهرتفقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

الذهبي.ووافقه354()4/الحاكموصححه،)97(يعلىوأبو

.المطبوعمنوالمثبت،على"":الاصلفي

."بالكوفةعامله":المطبوعفي

.""مالك:المطبوعفي

"جلد".:المطبوعفي

"مناقب".:نسخةفي

"من".:المطبوعفي

.المطبوعمنوالمثبت،""والإجماع:الاصلفي

."حكمما"ولهذا:المطبوعفي
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وقول،والأوزاعيمالكعنالشاميينروايةوهي،بالردةالعلماءمنكثيو

والكوفيين.،(حنيفة)1وأبي،الثوري

بالكفرلهيحكملموإن،حدافيقتل،الكفرعلىدليلأنه:الاخروالقول!

كافر،فهذا،عنهمقلعولا،لهمنكرغير،قولهعلىمتماديايكونأنإلا

،والذمالاستهزاءكلماتمنأو،ونحوهكالتكذيبكفرصريحإما:وقوله

فهذا،أيضاكفووهو،لذلكاستحلالهدليلعنهاتوبمهوتزكبهافاعترافه

كلمةلواقالوأولقدقامابأدئهيحلفوت):مثلهفيتعالى]قال[الله،خلافبلاكافر

.7]4:[التوبةإسلم!(بعدو!فرواتكفرا

منشزلنحنحقامحمديقولماكانإن:قولهمهيالتفسير:اهلقال!

الحمير.

سفن:القائلكقولإلامحمدومثلمثلناما:بعضهمقول!بل:وقيل

منهاالأعزليخرجنالمدينةإلىرجعناولئن)2(،يتبعكوأجعهيأكلككلبك

.لاذلا

حكمحكمهإنبهمستتراكانإن،هذامثلقائلإن:قيلوقد-1776

دينهغثر"من:السلامعليهقال!و[قد]،دينهغيرقدولأنه،يقتلالرنديق

الحروسافي،أمتهعلىمزيةالحزمةفيمج!ي!أالنبيلحكم")3(ولأنعنقهفاضوبوا

،قدرهلعظيم،القتل-السلامعليه-سبهلمنالعقوبةفكانت،يحدأمتهمن

00)4(5

.غيرهعلىمنزلتهوشمو!

)1(

)2(

)3(

)4(

غلط.وهو،"وأبو":المطبوعفي

.المطبوعفييردلم،"يتبعك"وأجعه:قوله

ووصلهمرسلا.أسلمبنزيدحديثمن2/736الموطأفيمالك-:-بلفظهأخرجه

."فاقتلوهدينهبدل"من:بلفظعباسابنحديثمن3(0)17البخاري

.ةدزيا:شفوف

778



])1(آذاهمنبعض!عنع!ي!عفوهأسباب[في

السام:لهقالالذياليهوديع!ي!النبييقتللمفلم:قلتفان-1777

دعا!عليه.وهذا،)2(عليكم

الله،وجهبهاأريدمالقسمةهذهإن:لهقالالذيالآخرقتلولا-1778

هذا)3(منبأكثرموسىاوذي"قد:وقال،ذلكمنع!ي!النبيتأذىوقد

؟الاحيانأكثرفييؤذونهكانواالذينالمنافقينقتلولافصبر")4(

يستألفالإسلامأولكانع!ي!النبيئأن-واياكاللهوفقنا-فاعلم-9177

)391/أ(الإيماناليهمويحبب()محبتهوإلىاليهقلوبهمويميل،الناسعليه

ولمميسرينبعثتم"انما:لاصحابهويقول،ويداريهم،قلوبهمفيويزينه

(6)براصووه

منمرين"البعثو

.7()"تنفروالاووسكنوا،تعسروالاويسروا":ويقول-0781

.")8(أصحابهيقتلمحمداأنالناسيتحدث"لا:ويقول-1781

)1(

)2(

)ص!(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.عنديمنحاصرتينبينما

.الموت:()الثام.مالكبنأن!حديثمن)2696(البخاريأخرجه

.المطبوعمنوالمثبت،"ذلك":الاصلفي

برقمتقدموقدمسعود.ابنحديثمن)6201(ومسلم،)0315(البخاريأخرجه

.)173(

.المطبوعفييردلم،"محبتهوإلى،إليه":قوله

طرفوهو."منفرين"بدل،"مع!رين":بلفظهريرةأبيحديثمن22(0)البخاريأخرجه

يلقونالذينهم:المنفرون)منفرين(.الشريفالنبويالمسجدفيالاعرابيبولحديثمن

فزإذ،ونفارانفوراينفرنفر:يقال.النفورعلىيحملهمبما،والشدةبالغلظةالناس

وذهب.

انظر:تنفروا()ولا.مالكبنأن!حديثمن()1734ومسلم،)6125(البخاريأخرجه

السابق.التعليق

.()1783برقموسيأتي(0171،)177برقمتقدم
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ويغضي،صحبتهمويجمل،والمنافقينالكفاريداريلمج!جوكان

اليوملنايجوزلاماجفائهمعلىويصبر،اذاهممنويحتمل،)1(عليهم

تعالىاللهأمبمهوبذلك،والإحسانبالعطاءيزفقهم)2(وكان،عليهلهمالصبر

يمثاللهإنوأضفخعتهتمفأعفئنهغقليلأالافئهتمضلىشؤعكقطلعلزألولا!:بقوله

.]31:ئدةالماأالمخسنين(

ولىوكائهعدوةوبئنهبئنكأئذىفإذاأحسنهىبألتىادغميو:تعالىوقال

34].:افصلتصيو(

فلما،عليهالكلمةوجمع،الإسلامأولللتألفالناسلحاجةوذلك

،أمرهواشتهر،)3(عليهاللهاقدرهمنقتلكلهالدينعلىاللهوأظهرهاستقر

يهودمنغيلةقتلهأمكنهومن،الفتحيومبقتلهعهدومن،خطلبابنكفعله

جملةفيوالانخراط،صحبتهسلأقبلينظمهلممفنغلبةاو،وغيرهم

والنضر،،رافعوأبي،الأشرفكابن،يؤذيهكانممنلهالإيمانمظهري

وعقبة.

(الزبعرى)وابن،زهيربنككعب،سواهم)4(جماعةدمنذروكذلك

مسلمين.ولقوه،بايديهمألقواحتىاذاهممنوغيرهما

)11

)21

)31

)41

)51

وأكثر،الظاهرعلى-السلامعليه-وحكمه،مستترةالمنافقينوبواطن

:أي"عنهم"يغضي:المطبوعوفي.القاريقاله/ذنبهمعليهميخفيأي:(عليهم)يغضي

عيبهم.عنعينهيغمض

ويصلهم.ينفعهم:(أيرفقهم

".عليهقدر"من:نسخةفي

"هدر":الأصلهامشعلىنسخةوفي.نفسهعلىوأوجبه،قتلهمالتزمأي:ج!اعةدمنذر

."نذر"بدل

نأإلىالمسلمينعلىشديداكان،الجاهليةفيقريششاعر،الزبعرىبناللهعبدهو

151(هـ.سنةنحوتوفي.واعتذرفأسلممكةإلىعادثمنجرانإلىفهرب،مكةفتحت

.الاعلامانظر
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الكفار)1(أمثالهومع،خفيةمنهمالقائليقولهاكانانماالكلماتتلك

قالواولقذقالوامابأدئهتحلفوتو)،وينكرونها،)2(نميتإذاعليهاويحلفون

-السلامعليه-وكان،7]4:[التوبةالاياتبعدإشلفلا(و!فرواألكفر!طصة

عليه-فيصبر،وتوبمهم،الإسلامإلىورجوعهم،فيئتهم)3(فييطمعهذامع

فاءحتىالزسلمنالعزمأولواصبركما،وجفوتهمهناتهم)4(على-السلام

بعداللهونفع،جهراأظهركماسزاوأخلص،ظاهرافاءكما،باطنامنهمكثير

بهجاءتكماوأنصاروحماةوأعوانوزراءللدينمنهموقام،منهمبكثير

الاخبار.

يثبتلملعله:وقالالسؤالهذاعناللهرحمهمأئمتنابعضأجابوبهذا

ومن،الواحدنقله)391/ب(وإنما،رفعماأقوالهممن-السلامعليه-عنده

والدماء،امرأةأو،عبدأو،صبيمن،البابهذافيالشهادةرتبةيصللم

بعدلين.الاتستباجلا

ألسنتهم،بهلوواوأنهم،السلامفياليهودأمريحملهذاوعلى-1782

تنفردلمبذلكصزجكانولو،عائشةعليهنبهتكيفترىألا،يبينوهولم

سلامهم،فيصدقهموقلة،فعلهمعلىأصحابه!ي!النبينبهولهذا،بعلمه

اذااليهود"ان:فقال،الدينفيوطعنا،()بألسنتهمليأ،ذلكفيوخيانتهم

.")6(عليكم:فقولوا،عليكمالسام:تقولفانماأحدهمسلم

المنافقينيقتللم!ي!النبيإن:البغدادييناصحابنابعضقالوكذلك

تركهم.فلذلك،نفاقهمعلىبينةقامتأنهيأتولم،فيهمبعلمه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.المطبوعفيتردلم،الكفار"":كلمة

نقلت.:()نميت

الحق.إلىورجوعهمتوبتهم:()فيئتهم

وشرهم.وفسادهمقبائحهم:()هناتهم

.(لمخلوفالفران)كلماتالقولفيالسوءجانبإلىانحرافأ:(بألسنتهماليا

.613(-906)6/الاصولجامعانظر.عليهمتفق

781



كانوإن،والإيمانالإسلاموظاهرهم،وباطناسزاكانالأمرفإنوأيضا

يتميزلماو]،بالإسلامعهدهمقريبوالناس،والجواربالعهدالذمةأهلمن

الطيب.منالخبيثبعد

المؤمنينجملةمنبالئفاقيتهممنكونالعربفيالمذكورينعنشاعوقد

!والنبيقتلهمفلو،ظاهرهمبحكمالدينوأنصار،المرسلينسيدوصحابة

،يقولماالمنقرلوجدأنفسهمفيأسزوابماوعلمه،منهميبدرومالنفاقهم

،!النبيصحبةمنوارتاع،المعاند)1(وأرجف،الشاردولارتاب

نأ-الظالمالعدو)2(وطعنالزاعمولزعم،واحدغيرالإسلامفيوالدخول

.الترة)3(أخذوطلبللعداوةكانإنماالقتل

الله]ارحمهأنسبنمالكالىمنسوباحررتهمامعنىرأيتوقد-1783

.")4(أصحابهيقتلمحمدأأنالناسيتحذث"لا:السلامعليهقالولهذا

.(")قتلهمعناللهنهانيالذين"أولئك:وقال-1784

وشبهه،والقتلالرناحدودمنعليهمالظاهرةالأحكامإجراءبخلافوهذا

علمها.فيالناسواستواءلظهورها

!ص،النبيئلقتلهمنفاقهمالمنافقونأظهرلو:الموازبنمحمدقالوقد

القصار.بنالحسنأبوالقاضيوقاله

قلوبهمفىوالذفيأقتفقونينةلولينم!!:تعالىقولهتفسيرفيقتادةوقال

ل!!بمقليلاإلافهايجاورونكلاثؤبهخلضغرشكأقديةفىوالمحرتجفوتمرض

لمحتلمنظ!االذلىفأدلهسنة!!يلأوقتلواأضذواثقفواأتنما!ويخت

.]26-06:لاحزابا1ئبديلا(آلله!منهتجدولن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

السيئة.الأخبارفيخاض:المعاندأرجف

.""وظن:المطبوعفي

الثأر.:()الترة

.(0171،1781،)177برقمتقدم

."رواهمنيعرف"لا:378()4/الشفاشرحفيالقاريقال
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.النفاقأظهرواإذامعناه:قال

قولهفي)1(أسلمبنزيدعن"المبسوط"فيمسلمةبنمحمدوحكى

.73]:التوبةأ(عليهغواغل!وألمتفقينألفارجهدألنبئيأيها):]أتعالى

قبلها.])3(اكانما)2(نسختأنها

وقوله:.اللهوجهبهاأريدماقسمةهذه:القائللعل:مشايخنابعضوقال

وجهمنراهاوإنما،لهوالتهمة،عليهالطعن]امنهع!ي!النبييفهملم-اعدل

ذلكيرفلم،أهلهامصالحفيوالاجتهاد،الدنياوأمور،الرأيفيالغلط

لمفلذلك،عليهوالصبر،عنهالعفولهالذيالأذىمنأنهورأى،سبا

يعاقبه.

لسبصريحفيهليس.()عليكالسام:قالواإذ])4(االيهودفييقالوكذلك

البشر.جميعلحاقهمنلابدالذيالموتمنمنهلابدبماالادعاءولا

.الملال:والسامةوالسام.دينكمتسأمون:المرادبل:وقيل

)6(البخاريترجمولهذا،لسببصريحليسالدينسامةعلىدعاءوهذا

.صط!طهجو"النبيبسمثوغيرهأ]االذميعزضاذا:"باب:الحديثهذاعلى

تعريضهووإنما،بالسب)7(بتعريضهذاوليسعلمائنا:ابعض]قال

.بالاذى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

0"أن":المطبوعفي

"نسخها".:المطبوعفي

مننزولهاقبلأي:قبلها(كانما)نسخت.4/937القاريعليشرحمنحاصرتينبينما

الله(علوتوقيعئنهغف!ضض):تعالىقولهفيقبلكانالذيع!يه!لهاذيتهمعنوالصفحالعفو

4.937/الرياضنسيمفيالخفاجيقاله

.اذا"":المطبوعوفي.وغيرهالخفاجيشرحمنحاصرتينبينما

."عليكمالسام:قالواإذ":المطبوعفي

.(فتح-028)12/المرتديناستتابةكتابفيصحيحهفي

.المطبوعمنوالمثبت،تعريض"":الاصلفي
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-السلامعليه-حقهفيوالسمثالاذىأنقدمناقد:الفضلأبوالقاضيقال

اء.سو

،شقذمماببعضالحديثهذاعنمجيبانصربنمحمدأبوالقاضيوقال

العهدأهلمناليهوديهذاكانهل:الحديثهذا)1(فييذكرولم:قالثم

؟الحرب[أ]ووالذمة

المحتمل.للأمرالادلةموجبيتركولا

الاستئلاف)2(مقصدالوجوههذهمنالأظهر[و]كلهذلكفيوالأولى

.يؤمنونلعلهمالدينعلىوالمداراة

تركمن:"باب:والخوارجالقسمةحديثعلى)4(البخاريترجمولهذا)3(

بنمالكعنمعناهذكرناولما،"عنهالناسينفرولئلاللتألفالخوارج()قتال

قبل.وقررناه،أنس

نأإلىسبهمنأعظموهو،وسمهسحرهعلىالسلامعليهلهمصبروقد

منوإنزالهم،)6(منهمحينهمنقتلفيلهوأذن،عليهمتعالىاللهنصره

)7(-.

،الجلاءمنهمشاءمنعلىوكتب،الزعبقلوبهمفيولمحدف،صيهم-

المؤمنين.وأيديبأيديهمبيوتهموخرب،ديارهممن(ب)491/وأخرجهم

.والخنازير")8(القردةاخوة"يا:فقال،بالسبوكاشفهم-1785

أرضهموأورثهمجوارهممنوأجلاهم،المسلمينسيوففيهموحكم

)1(

)2(

)3(

)4(

)هـ(

)6(

)7(

)8(

.المطبوعفيتردلم،"هذا":كلمة

.المطبوعمنوالمثبت،""الاستئلافية:الأصلفي

.""ولذلك:المطبوعفي

(.فتح-092)12/المرتديناستتابةكتابفيصحيحهفي

.البخاريومن،المطبوعمنوالمثبت،""قتل:الأصلفي

.""عينه:نسخةوفي،أهلكه:()حينه

الحصن.وهو،صياصجمع:()صياصيهم

.378()3/كثيرابنسيرةانظر
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الشفلى.كفرواالذينوكلمةالعلياهياللهكلمةلتكون،وأموالهموديارهم

الله[رضيعائشةعن،الصحيحالحديثفيجاءفقد:قلتفان-1786

تنتهكأنإلا،إليهيؤتىقطشيءفيلنفسهانتقمما-السلام-عليهأنهعنها]

لها)1(.فينتقم،اللهحرمة

فان،كذبهأو،اذاهأو،سبهمفنينتقملمأنهيقتضيلاهذاأنفاعلم

بسوءتعلقفيمالهينتقملامايكونوانما،لهاانتقمالتياللهحرماتمنهذه

فاعلهيقصدلممما،والمالبالنفس،والفعل،القولمن،معاملةأو،أدب

عليهجبلأو،والجهل،الجفاءمنالأعرابعليهجبلتممالكن،أذاهبه

الغفلة.منالبشر

عنقه.فيأثرحتى)2(بإزارهالأعرابي-كجبذ1787

.)3(عندهالاخرصوتوكرفع-1788

.)4(خزيمةفيهاشهدالتيفرسهمنهشراءهالأعرابي-وكجحد9178

يحسنمما)6(هذاوأشباه،()عليهزوجيهتظاهرمنكانولما-0917

عنه.الصفح

مباحبفعليجوزلا،حرام!ي!النبيأذىإنعلمائنا:بعضقالوقد

للإنسانيجوز)8(ممامباحبفعلفيجوز)7(الناسمنغيرهوأما.غيرهولا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(017)برقمتقدموالحديث.""دله:المطبوعفي

ومسلم،)9058(البخاريالحديثهذاروىوقد.""بازاره:والمطبوعالأصلفيهكذا

.جذب:)جبذ(."بازاره":بدل""بردائه:وفيهما،أن!حديثمن(01)57

.()1252برقمقصتهتقدمتوقد.شماسبنقيسبنثابتلعله

.)298(برقمتقدم

بنعمرعن()9147ومسلم،)1494(البخاريحديثفيذلكورد.وعائشةحفصةهما

.يسوؤهبماك!ي!النبيعلىتعاونهماأي:(عليهزوجيه)تظاهر:الخطاب

."له":زيادةالأصلفي

.المطبوعفييردلم،"الناسمن":قوله

الوفا.دارمطبوعمنوالمثبت.يجوز""مالا:الأصلفي
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ورسولوأدئهيؤذوتالذينإن!و:تعالىقولهبعمومواحتج.غيرهبهتأذىوان،فعله

.]57:لاحزاباألأخرؤ(والذيخاافىاللهلحنهم

يوذيني،منيبضعة"انها:فاطمةحديثفي-السلامعليه-وبقوله-1917

ع!اللهرسولابنةتجتمعلاولكن،اللهأحلمااحرملاوانيألا،يؤذيهاما

ذلكبعدوجاءكافوبهاذاهمماهذايكونأوأبدام)1("رجلأعنداللهعدووابنة

قتله،أرادالذيالاعرابيوعن،سحرهالذياليهوديعنكعفوه،إسلامه

قتلها.:قيلوقد،سمتهالتياليهوديةوعن

رجاءعنهمفصفح،والمنافقينالكتابأهلأذىمنيبلغهمماهذاومثل

التوفيق.وبالله،قبلقزرناهكمابهم)2(غيرهمواستئلافاستئلافهم

فصل

])3(لهمعتقدولاوالمزراءللشبقاصدغيرع!النبيتنقصمنحكمافي

لسبهالقاصدقتلفيالكلامتقدم:اللهرحمهالفضلأبوالقاضيقال

تتنوجافهذا،محالأوممكنمنكانوجهبأيوغمصه،بهوالإزراء

فيه.إشكاللا

قاللماالقائليكونأنوهو،والجلاءالبيانفيبهلاحق:الثانيوالوجه

ولكنهاله]معتقدولا،والإزراءلل!بقاصدغير-السلام-عليهجهتهفي

وا،تكذيبهأو،سبهأو،لعنهمن:الكفربكلمة-السلام-عليهجهتهفيتكلم

عليهحقهفيهومما،لهيجبمانفيأو)4(،إليهعليهلايجوزماإضافة

الرسالة،تبليغفيمداهنةأو،كبيرةإتيانإليهينسبأنمثل،نقيصةالسلام

وفورأو،نسبهشرفأو،مرتبتهمنيغضقأو،الناسبينحكمفيأو

)1(

)2(

)3(

)4(

.()1827برقموسياتي،()1234برقمتقدم

.المطبوعفييردلم،"بهم":قوله

.عنديمنحاصرتينبينما

.المطبوعفييردلم،"اليه":قوله
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-السلامعليه-بهاأخبرأمورمناشتهربمايكذبأو،زهدهاوعلمه)591/أ(

منوقبيح،القولمنبسفهيأتيأو،خبرهلردقصدعن،عنهبهاالخبيوتواتر

ذمه،يعتمدلمأنهحالهبدليلظهروإن،جهتهفيالسبمنونوع،الكلام

اضطرهسكرأولضجرأو،قالهماعلىحملتهلجهالةاما،سبهيقصدولم

فحكم،)1(كلامهفيوتهور،وعجرفة،للسانهوضبط،مراقبةقلةأو،اليه

فيأحايعذرلاإذ،)2(تلعثمدونالقتل:الاولالوجه]احكمالوجههذا

ذإ،ذكرناهممابشيءولا،)4(اللسانزللبدعوىولا،)3(بالجهالةالكفر

.بالإيمانمطمئنوقلبهاكرهمنالا،سليمافطرتهفيعقلهكان

الذيع!ي!اللهرسولعنالزهدنفيهفيحاتمابنعلىالأندلسيونأفتىوبهذا

.قدمناه

العدو:ايديفيمج!يالهأالنبييسبالمأسورفي-سحنونبنمحمدوقال

اكراهه.أوتنصرهيعلمانإلا،()يقتل

.هذامثلفياللسانزللبدعوىيعذرلا:زيدابيبنمحمدابيوعن

لأنه،يقتل:سكرهفيع!ي!االنبيشتم-فيمنالقابسيالحسنأبووأفتى

.صحوهفيويفعلههذايعتقدأنهبهيظن

،الحدودوسائر،والقتل،كالقذف،السكريسقطهلاحدفانهوايضا

بها،عقلهزوالمنعلمعلىالخمرشربمنلان،نفسهعلىأدخلهلأنه

بسببه.يكونلماكالعامدفهو،منهينكرماوإتيان

.والحدودوالقصاص،والعتاقالطلاقالزمناههذاوعلى

)2(

)3(

)4(

)5(

بقلةالامرفيالوقوع:التهور.الكلامفيجفوة:العجرفة(:الكلامفيوتهور)وعجرفة

.مبالاة

توقف.دون:تلعثمدون

.المطبوعمنوالمثبت،"الجهالةفي":الاصلفي

خطئه.:(اللسان)زلل

.المطبوعمنوالمثبت،ويقتل"":الاصلفي
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أنتموهلع!:للنبيوقوله،حمزةبحديثهذاعلىيعترضولا-2917

.)1(؟لأبيعبيدإلا

كانتالخمرلأن)3(،وتركهفانصرفثمل)2(أنهمج!ي!النبيئفعرفقال!:

عنهايحدثماحكموكان،إثمجناياتهافييكنفلم،محرمةغيرحينئذ

.المأمونالدواءوشرب،النوممنيحدثكماعنهمعفوا

فصل

])4(لذلكقاصداع!جمالنبيتنقصمنحكمأفي

وأ،نبوتهينفيأو،بهوأتىقالهفيماتكذيبهالىيقصدأن:الثالثالوجه

غيرآخردينإلىذلكبقولهب()591/انتقل،بهيكفرأو،وجودهأو،رسالته

بذلكمصزحاكانفان،ينظرثم،قتلهيجب،باجماعكافرفهذا،لاأمملته

استتابته.فيالخلافوقوي،المرتد*بحكماشبهحكمهكان

كانإن،ع!النبيلحق()توبتهعندالقتليسقطلا:الاخرالقول!وعلى

فحكمهبذلكمستترا!6(كانوإن،غيرهأوكذبمنقالهفيمابنقيصةذكره

سنبينه.كماعندناالتوبةقتلهتسقطلاالزنديقحكم

مرتذفهو،بهكذبأو،محمدمنبرىءمن:واصحابهحنيفةأبوقال!

.رجع)7(إنإلاالدمحلال!

لمأو،بنبيليسمحمداإنقال!:إذاالمسلم-فيالقاسمابنوقال!

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

عنه.اللهرضيطالبأبيبنعليحديثمن(1)979ومسلم،)2375(البخاريأخرجه

.الشرابفيهأخذقد،نشوانأي:()ثمل

.المطبوعفييردلم،""وتركه:قوله

.عنديمنحاصرتينبينما

".توبتهعنهالقتليسقط"لا:المطبوعفي

."متستسرا":المطبوعفي

."يرجعأن"إلا:المطبوعفي
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يقتل.:تقولهشيءهووإنما،قرانعليهينزللمأو،يرسل

المرتد،بمنزلةفهو،المسلمينمنوأنكره!ي!اللهبرسولكفرومن:قال

.يستتابكالمرتدإنه،بتكذيبهأعلنمنوكذلك

.سحنون()1وقاله.إليهيوحىأنهوزعمتنبأفيمن-]أقالوكذلك

.جهراأوكان)2(سراذلكإلىدعا:القاسمابنقال

الله.علىالفريةمعاللهبكتابكفرقدلأنه،كالمرتدوهو:اصبغقال

بعد:قالأو،الناسإلىأرسلأنهزعمأ]واتنبايهوديفي-أشهبوقال

قتل.وإلاتابفإن،بذلكمعلناكانإنيستتابإنه:نبينبيكم

مفتر")3(بعدينبي"لا:قولهفي!ي!للنبيمكذبلأنهوذلك-3917

.والنبوة)4(للرسالةعليهدعواهفيتعالىاللهعلى

اللهعن!ومحمدبهجاءمماحزففيشكمن:سحنونبنمحمدوقال

جاحد.كافرفهو

القتل.()الائمةعندحكمهكان!ي!النبيكذبمن:وقال

أسود!والنبيإن:قالمن،سحنونصاجماسليمانأبيبنأحمدوقال

.بأسود-السلامعليه-يكنلم)6(فإنه،قتل-

نأقبلماتإنه:قاللو:قال،الحداد)7(عثمانأبونحوهوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.""وقال:المطبوعفي

.المطبوعفيتردلم،""كان:كلمة

.وقاصأبيبنسعدحديثمن،لهواللفظ2(04)4ومسلم،(44)16البخاريأخرجه

."الرسالة":المطبوعفي

."الامة":المطبوعفي

.المطبوعفييردلم،""فانه:قوله

المجتهدينوأحد،سحنونصاحب،المغربيالحدادبنصبيحبنمحمدبنسعيدهو

النبلاءاعلامسيرفيترجمتهانظر.سنة)83()203(هـولهسنةمات.النشاك

/14214-502.
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هذالان،قتلبتهامة)3(يكنولمبتاهزت)2(كانإنهأو،)691/أ!)1(يلتحي

نفي.

وفيه،كافرلهوالمظهر،كفرومواضعهصفتهتبديل:ربيعبنحبيبقال

استتابته.دونيقتل،زنديقلهوالمسز)4(،الاستتابة

فصل

(])وغيرهالسثيحتملكلامأقالمنحكم[في

يمكنبمشكلالقولمنويلفظ،بمجملالكلاممنيأتيأن:الرابعالوجه

وأالمكروهمنسلامتهمنبهالمرادفييترددأو،غيرهأو!تالنبيعلىحمله

ووقفة،المجتهديناختلافومظنة،العبروحيرةالنظرمترددفهاهنا،شره

بجنة(عنحصمنويخئبئنةعنماهلثمنليقلكميوالمقفديناستبراء

عرضه،حمى)6(و[حمى]،ع!ي!النبيحزمةغلبمنفمنهم42]:أ-الانفال

الحد)9(ودرأ،الدمو)8(القتلحرمةعظممنومنهم،)7(القتلعلىفجسر

.القوللاحتمالبالشبهة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

لحيته.تنبتأنقبل:(يلتحيأن)قبل

.(البلدان)معجمالمغرببأقصىمتقابلتينلمدينتيناسم:()تاهرت

إلىالاردنفيالعقبةمن،الشرقمنالبحرالىالمنكفئةالأرضعلىتطلق)تهامة(:

،الحجازتهامةتسمىالحجازوفي،اليمنتهامةتسمىاليمنوفي.اليمنفي"المخا"

التهامي:فيقالإليهالمج!اللهرسولينسبوقد.والعقبة،وجدة،المكرمةمكةومنها

.73(:صالاثيرة)المعالم

.المطبوعمنوالمثبت"المستر":الاصلفي

.عنديمنحاصرتينبينما

ع!ج!.الشريفعرضهصانأي:عرضهحمىحمى

عليه.أقدم:(القتلعلى)فجسر

.المطبوعفييردلم،و""القتل:قوله

دفعه.:الحد()درأ
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النبيعلىصل:لهفقال،غريمهأغضبهرجلفيأئمتنااختلفوقد

لسحنون:فقيل،عليهصلىمنعلىاللهصلىلا:الطالبلهفقال،محمد

إذا،لا:قال؟عليهيصلونالذينالملائكةشتمأولمج!ي!النبيشتمكمنهوهل

الشتم.مضمرايكنلملانه،الغضبمنوصفتماعلىكان

شتمانمالانه،يقتللا:الفرجبنوأصبغ،البزقيإسحاقأبووقال

!ر،النبيشتمفيبالغضبيعذرهلملأنه،سحنونقولنحووهذا،الناس

شتمعلىتدل)1(قرينةمعهتكنولم،عندهالكلاماحتمللماولكنه

عليهايحملمقذمةولا،عليهماللهصلواتالملائكةشتمأو،لمج!ي!النبي

له:الاخرقوللأجل،هؤلاءغيرالناسمرادهأنعلىتدلالقرينةبل،كلامه

أمرلاجلالانعليهيصليلمنوسبهقولهفحمل)2(،محمدالنبيعلىصل

غضبه.عندبهذالهالاخر

)3(.صاحبيهلعلةمطابقوهو،لسحنونقولمعنىهذا

الىهذامثلفيوغيرهالقاضي])4(امسكين)691/ب(بنالحارثوذهب

القتل.

)6(فندقصاح!كل:قالرجلقتلفىالقابسئالحسنأبوولوم!
.00-()

حتىعليهوالتضييقبالقيود)8(بشدهفأمر،مرسلانبياكانولو،!رلالى
".)7(.

اصحابأرادهل،مقصدهعلىيدلوما،ألفاظهجملةعنالبينةتستفهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.المطبوعفيتردلم،"تدل":كلمة

.المطبوعفيتردلم،محمد"":كلمة

وأصبغ.البرقيوهما.المطبوعمنوالمثبت،""وصاحبه:الأصلفي

ومات(هـ،)154سنةولد.بمصرالقضاةقاضيكان.ثبت،محدث،فقيهعلامةإمام

.-125458/النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر25(هـ.0)سنة

.المطبوعمنوالمثبت،""وأفتى:الاصلفي

مالي.صاحبكل:والمراد.(الوسيط)المعجمبالاجرالمسافرينلإقامةيهثانزل:()فندق

.(الوسيط)المعجمأهلهعلىلهغيرةلاالذيللرجلسو؟نعت:)قرنان(

.المطبوعمنوالمثبت،القيود"في":الاصلفي
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أخفث.أمرهفيكون،مرسلنبيئفيهمليسأنهمعلومأف]؟الآنالفنادق

المتقدمينمنفندقصاحبلكلالعموم)1(لفظهظاهرولكنقال!:

المال!.اكتسبمنوالزسلالانبياءمنتقذمفيمنكانوقد.والمتأخرين

منلابدالتأويلاتإليهتردوما.بتنبأمرإلاعليهيقدملاالمسلمودم:قال!

كلامه.معنىهذا.فيهالنظرإمعان

،العرباللهلعن:قال!فيمن-اللهرحمهزيدأبيبنمحمدأبيعنوحكي

وإنما،الأنبياءيردلمآنهوذكر،ادمبنياللهولعن،إسرائيلبنياللهولعن

.السلطاناجتهادبقدر)2(الأدبعليهأن-منهمالظالمينأردت

منأعلملم:وقال!،المسكرحزممناللهلعن:قال!فيمن-أفتىوكذلك

حرمه.

أنه-بهجاءمنولعنلباد")3(حاضريبيع"لا:حديثلعنوفيمن-4917

لمهذاأنوذلك،الوجيعالأدبفعليهالسننمعرفةوعدمبالجهليعذركانإن

الناسمنحزمهمنلعنوإنما،رسولهسمثولااللهسمثحالهبظاهريقصد

المتقدمة.المسألةفيوأصحابهسحنونفتوىنحوعلى

بنيا:لبعضبعضهمقول!منالناسسفهاءكلامفييجريماهذاومثل

القول!.فحش)4(منوشبهه!كلبمئةوابن!خنزيرألف

،الأنبياءمنجماعةوأجدادهآبائهمنالعددهذامثلفييدخلأنهولاشذ

)2(

)3(

)4(

.المطبوعمنوالمثبت،""لفظ:الأصلفي

.الإساءةعلىوالمجازاة،العقوبة:()الأدب

:المطبوعوفي533(.-1/952الأصول)جامعوغيرهعباسابنحديثمنعليهمتفق

هو:عنهوالمنهي.بالباديةالمقيم:()البادي.والقرىالمدنفيالمقيم:)حاضر(.يبع""لا

اتركه:الحاضرلهفيقول،رخيصابيعهإلىالتسارعيبغيقوتومعه،البلدةالبدوييأتيأن

فيالأثيرابن)قاله...بالغيرالإضرارمنفيهلمامحرمالصنيعفهذا،بيعهفيلأغاليعندي

.5(1/40الأصولجامع

"هجر".:المطبوعفي
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وتبيين،عنهالزجرفينبغي،السلامعليهادمإلىمنقطعالعددهذابعضولعل

فيه.الأدبوشدة،منهقائلهجهل)1(ما

لقتل.علمعلىالأنبياءمنابائهفيمنلسبقصدأنهعلمولو

بنياللهلعن:هاشمي)791/أ(لرجلقاللوهذانحو)2(فيالقوليضيقوقد

السلامعليهالنبيذريةمنلرجلىقالأو،منهمالظالمينأردت:وقالهاشم

عليهالنبيذريةمنأنهمنهعلمعلىولدهأو،نسلهمنأو،ابائهفيقبيحاقولا

وإخراج،آبائهبعضتخصيصتقتضيالمسألتينفيقرينةيكنولم،السلام

منهم.سبهمضنالسلامعليهالنبي

اللهلعنك:لرجلقال[فيمن]-مناسبن[عيسى]:موسىلابيرأيتوقد

قتل.عليهذلكثبتإنأنه...]السلام[عليهآدمإلى

[له]:قالثمبشيءعليهشهدلشاهدقالفيمنشيوخنااختلفكانوقد

شيخنافكانانت؟!فكيف،يتهمونالأنبياءالأخر:لهفقالأتتهمني؟

اللفظ.ظاهرلبشاعة،قتلهيرىجعفربناسحاقأبو

عندهاللفظلاحتمالالقتلعنيتوقفمنصوربنمحمدأبوالقاضيوكان

الكفار.مناتهمهمعمنخبرايكونأن

.هذابنحو)3(الحاجبناللهعبدأبوقرطبةقاضيفيهاوأفتى

علىبعداستحلفهثم،سجنهوأطال،تصفيدهمحمدأبوالقاضيوشدد

ثم،وهنعليهشهدمنبعضشهادةفيدخلإذ،عليهبهشهدماتكذيب

أطلقه.

)1(

)2(

)3(

".جهله"ما:المطبوعفي

"مثل".:نسخةفي

قتل.الجماعةوقاضي،ومفتيها،الأندلسشيخ.المالكيالقرطبيأحمدبنمحمدهو

اعلامسيرفيترجمتهانظر.سنة)71(وله)952(سنةصفرفيساجدوهوالجمعةيومظلما

.615-91614/النبلاء
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أتيقضائهأيام)1(عيسىبن[محمد]:اللهعبدأباالقاضيشيخناوشاهدت

وقال،برجلهفضربه،كلبإلىقصدثممحمد)3(اسمهرجلا)2(هاتربرجل

منلفيفعليهوشهد،ذلكقاليكونأنالرجلفأنكرمحمد!ياقم:له

يسترابمنيصحبوهل،حالهعنوتقضى،السجنإلىبهفأمر،الناس

ضربهباعتقادهالريبةيقويمايجدلمفلما(؟)لاأم،الناسمن)4(بدينه

)6(.وأطلقهبالسوط

فصل

قولاقالبل.سئاولاعيبايذكرولم،نقصايقصدلممنحكم[في

وعدأالتمثيلسبيلعلىأو،لغيؤأو،لنفسهالترفيعمقصدعلى

والتنذير])7(الهزلقصدعلىأو،لنبئهالتوقير

)8(ينزعلكنه،سباولاعيبايذكرولا،نقصايقصدألآ:الخامسالوجه

الدنيافيعليهالجائزة[ع!ج!]أحوالهببعضيستشهدأو،أوصافهبعضبذكر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

سنةتوفي.وقتهفيالمغربإمامكان.المالكيالسبتيالمغربيالتميميعيسىبنمحمدهو

.91266/النبلاءأعلامسيرفيترجمته5(هـانظر0)5

.القولمنبالباطلسابه:رجلا()هاتر

.المطبوعفييردلم،محمد"اسمه":قوله

إسلامه.فييشك:بدينهيستراب

.المطبوعفييردلملا"،أمالناس"من:قوله

لمثلالخطاببنزيدبنمحمداسمالخطاببنعمرغير"وقد:نصهماالأصلهامشعلى

محمد!يابكاللهفعل:لهويقول،محمداسمهرجلايسبرجلاسمعأنهوذلك،ذلك

،محمداتدعىلا!والله،بكيسباللهرسولأرىلا:محمدأخيهلابنعمرفقال،وصنع

إكرامأ،الأنبياءبأسماءتسمىمنأسماءبتغييرهئمثم،الرحمنعبدوسماه،حيادمتما

الكلامهذانحوتقدم:قلت.أصل".ذلكتركئممعروفينقومأسماءوغير،بذلكلهم

و)1753(.،)1752(برقم

.عنديمنحاصرتينبينما

ويلمح.يميل:)ينزع(
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عنداو،بهالتشبهعلىاو،لغيرهاولنفسهوالحجة،المثلضزبطريقعلى

وطريقالتأسيطريقعلىليس،لحقته)2(غضاضةأو،دالتههصيمه
.)1(-.

وعدمالتمثيلسبيلعلىأو،لغيرهاولنفسهالترفيعمقصدعلىبل،التحقيق

بقوله،والتنذير)3(الهزلقصد[على]أو،السلامعليهلنبيه[791/ب]التوقير

كذبفقدكذبتوان،النبيفيقيلفقدالسوءفيقيلإن:القائلكقول

منهميسلمولمالناسألسنةمناسلمأناأو،أذنبوافقدأذنبتانأو،الانبياء

قدأو،أيوبأوكصبر،العزمأولوصبركماصبرتقدأو،ورسلهاللهأنبياء

المتنبي:وكقول،صبرتممااكثرعلىوحلم،عداهعن)4(اللهنبيصبر

ثمودفيكصالحغريماءاللىتداركهاأمةفيانا

:المعريكقول،الكلامفيالمتساهلين،القولفيالمتعجرفينأشعارمنونحوه

فقيرمنفيكماليسأنغيرشعيببنتوافتهموسىكنت

والتحقيرالإزراءبابفيوداخل(،)تدبرهعندشديدالبيتآخرأنعلى

عليه.غيرهحالوتفضيلالسلامعليهبالنبي

ايضا:قولهوكذلك

بديلأبيهمنمحمدقلنا:محمدبعدالوحيانقطاعلولا

جبريلبرسالةيأتهلمأنهإلاالفضلفيمثلههو

السلامعليهالنبيغيرلتشبيهه[شديا]الفصلهذامنالثانيالبيتفصدر

نقصتالفضيلةهذهأنأحدهما:لوجهينمحتملوالعجز،بالنبيفضلهفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عظيمة.)هضيمة(:نقيصة

والعيب..والمنقصةالذل:()الغضاضة

:المطبوعوفيوتشهير"،تعيبفيهبما"التكلم:معناه404()4/الخفاجيقال)التنذير(

عنبهتجوز-التبذير:أي-معجمةوذالموحدةبباءأنهوالظاهر:الخفاجيقال،التندير""

..يليقلابماوالتلفظالسفاهة

.المطبوعمنوالمثبت،""من:الاصلفي

.المطبوعفييردلم،"تدبره"عند:قوله
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.(أشد)1وهذا.عنهااستغناؤه:والاخر،الممدوح

الآخر:قولمنهونحو

)2(جبرينجناحيبينصققتراياتهرفعتماوإذا

العصر:أهلمنالآخروقول

)3(رضوانقلباللهفصبربناواستجارالخلدمنفر

المعروفعبادبنمحمدفي-الاندلسشعراءمن-المصيصيح!انوكقول

:زيدونبنبكرأبي)4(ووزيره،بالمعتمد

محفدوأنتحسانوحسانالرضابكرأبوبكرأباكأن

لتعريفحكايتهااستثقالنامع(بشاهدها)كثرناوإنماهذاأمثالإلى

واستخفافهم)6(،الضنكالبابهذاولوجفيالناسمنكثيرولتساهل،أمثلتها

وكلامهم،الوزر)891/أ(منفيهمابعظيمعلمهموقلة،العبءهذا7دح

15].النور:أ(عظيماللهعندوتخسبؤلو)8(هيناوهو!وعلمبهلهمليسبمامنه

هانىءابنتسريحاوللسانه،تصريحافيهواشدهمالشعراء.لاسيما

حدالىكلامهمامنكثيرخرجقدبل،المعريسليمانوابن،الاندلسي

الكفر.وصريحوالنقصالاستخفاف

سقناالذيالفصلهذافيالكلامالآنوغرضنا)9(،أؤلاعنهأجبناوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

."وهذه":المطبوعفي

وهذان،(واللغاتالأسماء)تهذيبالسلامعليهجبريلهو:وكسرهاالجيمبفتح:)جبرين(

محمد.اسمهعلويأبهامدحالزند""سقطفيللمعريقصيدةمنالبيتان

الجنة.خازن:()رضوان

.المطبوعمنوالمثبت،"أبو":الأصلفي

.شاهدها""أكثرنا:المطبوعفي

.(الوسيط)المعجمشيءكلمنالضيق:()الفشك

.الشانالثقيل:الفادح:()فادح

.""ويحسبونه:المطبوعفي

.المطبوعفييردلم،"أولا":قوله
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والانبياءالملائكةالىأضافتولا،سباتتضمنلموانكلهاهذهفان،أمثلته

إزراءقائلهاقصدولا،المعريبيتيعجزيأعنيول!ست)1(،عيباولانقصا

،الاصطفاءحرمةعزرولا،الرسالةعطمولا،النبوةوقرفما،وغضا

قصد)2(معرةأو،نالهاكرامةفيشبهمنشبهحتى،الكرامةحظوةعززولا

لتحسينوصففيإغلاءأو،مجلسهلتطييبمثلضربأو،منهاالانتفاء

عنونهى،وبرهتوقيرهوألزم،قدرهوشرف،)3(خطرهاللهعظمبمنكلامه

.عندهالصوتورفع،لهالقولجهر

بحسبتعزيرهوقوة[والسجن]الادب-القتلعنهدرىء-إنهذافحق

،ندورهأو،لمثلهعادتهومألوف،بهنطقماقبحومقتضى،مقالهشنعة

هذامثلينكرونالمتقدمونيزلولم،منهسبقماعلىندمهأو،كلامهوقرينة

قوله:نواسأبيعلىالرشيدأنكروقد،بهجاءممن

)4(خصيببكفموسىعصافانفيكمفرعونسحرباقييكفان

!السلامعليهموسىبعصاالمستهزىءأنت،(اللخناء)بنيا:لهوقال

ليلته.منعسكرهعنباخراجهوأمر

محمدفيقوله،قاربأو،فيهوكفر،أيضاعليهأخذمماأنالقتبيئوذكر

:قال][حيث!يمابالنبيإياهوتشبيههالامين

الشراكان)6(قدكماوخلقأخلقافاشتبهاالشبهالاحمدانتنازع

قوله:ايضأعليهأنكرواوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.المطبوعفييردلم،عيبا""ولا:قوله

.(الوسيط)المعجموالمكروهوالمساءةالاذى:()المعرة

ومنزلته.مقامه:()خطره

مصر.ولأه،الرشيدلهارونعبا:خصيب

المنتنة.بنيااللخناء:بنيا

استوائهمافيالمبالغةوأراد.النعلسيروهو،شراكتثنية:)الشراكان(.وقذرقطع:)قد(

الفضل.في
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نفره)1(مناللهرسولمنأملمنيدنيكلاكيف

يضافأن)2(منزلتهوإنافةتعظيمهوموجبالسلامعليهالرسولحقلأن

.يضافولا)3(،إليه

المنهجهذاعلىالفتياطريقفي)891/ب(بسطناهماهذاأمثالفيفالحكم

وأصحابه.]اللهارحمهانسبنمالكمذهبناإمامفتياجاءت

رجلاعئررجل-فيعنه()مريمأبيابنروايةمن"النوادر")4(ففي

قد:مالكفقالالغنم]؟اجم!يوالنبيئرعىوقدبالفقرتعئرني:فقال،بالفقر

لاهلينبغيولا:قال،يؤدبأنارى،موضعهغيرفيع!يمالنبيبذكرعرض

قبلنا.الانبياءأخطأتقد:يقولواأنعوتبواإذاالذنوب

كاتبفقال.عربياأبوهيكونكاتبالناانظز:لرجلالعزيزعبدبنعمروقال

يكتبلا:وقال،فعزلهمثلا!هذاجعلت:فقال،كافراالنبيأبوكانقد:له

.أبدالي

طريقعلىإلاالتعجبعندع!يوالنبيعلىيصلىأنسحنونكرهوقد

سبحانه.اللهأمرناكما،وتعظيمالهتوقيرا،والاحتسابالثواب

ولرجلى)7(،نكير)6(وجهكأنه:قبيحلرجلقالرجل-عنالقابسيوسئل

أحدونكيربهذا؟أرادشيءأي:فقال،الغضبان)8(مالكوجهكأنه:عبوس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

ته.عشير:(نفره)

مرتبته.رفعةأي

ع!يد.اللهرسولنفرمنهو:يقالأي:إليهيضافأن

فيخطيةنسخةمنه.القيروانيزيدأبيبناللهعبدالإمامصنفه.مالكالإمامفقهفيكتاب

.09(1-84)1بفاسالقرويينمكتبة

(هـ،41)4سنةولد.فقيهعلامةحافظإمام.المصريمولاهمالجمحيالحكمبنسعيدهو

033.-0/1327النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر)224(هـ.سنةومات

القبر.فتانيأحد:)نكير(

.المطبوعمنوالمثبت،""ورجل:الأصلفي

النار.خازن:)مالك(
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منرآهحينعليهدخلأروعأراد؟الذيفما،ملكانوهما،القبرفتاني

جرىلأنه،شديدفهوهذاكانفان؟خلقهلدمامةاليهالنظرغافام،وجهه

بالسبتصريحفيهوليس،عقوبةأشدفهو،والتهوينالتحقيرمجرى

نكا4والسجنبالسوطالادبوفي.المخاطبعلىواقعالسبوإنما،للملك

أنكرعندماذكرهالذيجفافقدالنارخازنمالكذاكرواما:قال،للسفهاء

فيشبهه،بعبستهفيرهبيالهالمعبسيكونانإلاالاخرعبوسمناحاله]

ظلمهفيولزومه،فعلهفيلهذاالذمطريقعلىالنار)1(خازنبمالكالقائل

غضبيغضبلهكأنه:فيقول،فعلهفي)2(لربهالمطيعالملك،مالكصفة

أثنىكانولو،هذالمثلالتعزضلهينبغيكانوما،أخففيكون،مالك

المعاقبةفيعاقب،أشدكانمالكبصفةواحتج،بعبستهالعبوسعلى

لقتل.ذمهقصدولو،للملكذمهذافيوليس،الشديدة

لهفقال،شيئالرجلقالبالخيرمعروفشال!-فيأيضاالحسنأبووقال

غ!النبيكانقداليس:الشابفقال.أميفانك،اسكت:الرجل)991/أ(

الندموأظهر،قالمماالشابوأشفق،الناسوكفره،مقالهعليهفشنع!أميا

استشهابفيمخطىءلكنهفخطأعليهالكفراطلاقأما:الحسنأبوفقال،عليه

وجهالة.فيهنقيصةأمياهذاوكون،لهايةأمياالنبيوكون،ع!جمالنبيبصفة

واعترف،وتاباستغفرإذالكنه،مج!ي!االنبيبصفةاحتجاجهجهالتهومن

فطوعالأدبطريقهوما،القتلحدإلىينتهيلاقولهلأن،فم!ركاللهإلىولجأ

عنه.الكفيوجماعليهبالندمفاعله

القاضيشيخناالأندلسقضاةبعضفيهااستفتىمسألةأيضاونزلت

تريدإنما:لهفقال،بشيءاخرتنقصهرجلفي]اللهارحمهمنصوربنمحمدأبا

!ج!،النبيحتىالنقصيلحقهمالبشروجميع،بشروأنا،بقولكنقصي

)1(

)2(

.المطبوعفييردلم،النار"خازنلك"بما:قوله

.المطبوعمنوالمثبت،""لديه:الاصلفي
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فقهاءبعضوكان،الشمثيقصدلمإذ،أدبهوإيجاع،سجنهبإطالةفأفتاه

بقتله.أفتىالأندلس

فصل

])1(غيرهعنالكلاألهذاوالحاكيالقايلحكمافي

عنلىواثرا!2(،غيرهعنحاكياذلكالقائليقول!أن:السادسالوجه

باختلافالحكمويختلف،مقالتهوقرينةحكايتهصورةفيينظرفهذا،سواه

كانفان،والتحريم،والكراهة،والندب،الوجوب:وجوهأربعةعلىذلك

بقوله،والإعلاموالإنكار)3(،بقائلهوالتعريفالشهادةوجهعلىبهأخبر

وكذلك،فاعلهويحمد،امتثالهينبغيممافهذا-لهوالتجريح،منهوالتنفير

والفتيا،قائلهعلىوالنقضلهالردطريقعلىمجلسفيأوكتابفيحكاهإن

يلزمه.بما

لذلكالحاكيحالاتبحسبيستحمتماومنه،يجبمامنهوهذا

وأ،العلمعن!يؤخذلأنتصدىممناتلكالقائلكانفإن،عن!والمحكي

وجب-الحقوقفيفتياهاو،بشهادتهأوبحكمهيقطعأو،الحديثرواية

بماعليهوالشهادة،عن!للناسوالتنفيرمنه)4(سمعبماالإشادةسامعهعلى

وبيان،إنكارهالمسلمينأئمةمنذلكبلغهمنعلى)991/ب(ووجب،قاله

سيدبحقوقياما،المسلمينعنضررهلقطع،قولهوفساد،كفره

هذهمنفان،الصبيانيؤدبأو،العاقةيعظمقنكانإنوكذلك،المرسلين

لحقالإيجابهؤلاءفيفيتأكد،قلوبهمفيذلكإلقاءعلىيؤمنلاسريرته

شريعته.ولحق،!النبيئ

)1(

)2(

)3(

)4(

.عنديمنحاصرتينبينما

وحاكيأ.ناقلا:)اثرا!

.المطبوعمنوالمثبت،الإنكار"مقابلة"والتعريف:الأصلفي

.المطبوعمنوالمثبت،""فيه:الأصلفي
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وحماية،واجبع!النبيبحقفالقيامالسبيلبهذهالقائليكنلموإن

لكنه،مؤمنكلعلىمستحق،وميتاحيا،الاذىعنونصرته،متعئنعرضه

عنسقط،الامربهوبان،القضيةبهوفصلت،الحقبهظهرمنبهذاقاماذا

التحذيروعضد[عليه]الشهادةتكثيرفيالاستحبابوبقي،الفرضالباقي

منه.

.هذا؟بمثلفكيف،الحديثفيالمتهمحالبيانعلىالشلفأجمعوقد

اللهحقفيهذامثليسمعالشاهدعنزيدأبيبنمحمدأبوسئلوقد

فليشهد.بشهادتهالحكمنفاذرجاإن:قال؟شهادتهيؤديألأيسعه][تعالى

الاستتابةويرى،بهشهدبماالقتليرىلاالحاكمأنعلمإنوكذلك

ذلك.ويلزمه،فليشهدوالادب

فيمدخلالهاأرىفلا،المقصدينهذينلغيرقولهلحكايةالإباحةوأما

لأحدذكرهبسوءوالتمضمض،ك!يوالنبيبعرضالتفكهفليس،الباب[هذا]

بمباج.شزعيغرضلغيرآثراولاذاكرالا

.والاستحبابالإيجاببين(فمتردد!)1المتقدمةللأغراضوأما

علىكتابهفي،رسلهوعلى،عليهالمفترينمقالاتتعالىاللهحكىوقد

بماعليهموالرد،عليهوالوعيد،كفرهممنوالتحذير،لقولهمالإنكاروجه

كتابه.محكمفيعلينااللهتلاه

الوجوهعلىالصحيحةكي!النبياحاديثفيأمثالهمنوقعوكذلك

مقالاتحكاياتعلىالهدىائمةمنوالخلفالسلفوأجمع،المتقذمة

شبههاوينقضوا،للناسليبينوهاومجالسهمكتبهمفيوالملحدينالكفرة

علىهذالبعضانكارحنبلبنلاحمدوردكان)2(وإن.عليهم02/أ()0

)1(

)2(

.المطبوعمنوالمثبت،متردد"":الأصلوفي،ومنقسمدائرأي:فمترذد

.فقد"":زيادةالأصلفي
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والقائلين)1(الجهميةعلىردهفيمثلهاحمدصنعفقد،أسدبنالحارث

)2(-.لا

و.

من:هذاغيرعلىذكرهامن)3(فأما،عنهاالحكايةالسائغةالوجوههذه

،والطرف،والاسمار،الحكاياتوجهعلىبمنصبهوالإزراءسبهحكاية

ونوادر،المجانومضاحك،والسمينالغثفيومقالاتهم،الناسوأحاديث

وبعضه،ممنوعهذا-فكليعنيلاوما،وقالقيلفيوالخوض،الشفهاء)4(

وأقصدغيرعلىلهالحاكيقائلهمنكانفما،بعضمنوالعقوبةالمنعفياشذ

منالكلاميكنلمأو،عادته(ذلك)يكنلمأو،حكاهمابمقدارمعرفة

عنزجر،واستصوابهاستحسانهحاكيهعلىيظهزولم،هوحيثالبشاعة

له،مستوجسمافهو)7(الادبببعضقوم)6(وإن،إليهالعودةعنونهي،ذلك

أشد.الادبكانهوحيثالبشاعةمنلفظهكانوإن

مالك:فقال.مخلوقالقران:يقولعمنمالكاسألرجلاانحكيوقد

منك.سمعناهإنما:مالكفقال.غيريعنحكيتهانما:فقال.فاقتلوهكافر

قتله.ينفذلمأنهبدليل،والتغليظالزجرطريقعلىمالكمنوهذا

كانتأو،غيرهإلىونسبه،اختلقهأنهحكاهفيماالحاكيهذااتهموإن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

وينزه،الصفاتينكروكان.صفوانبنجهمالىينتسبون،المبتدعةمنفرقة:()الجهمئة

بننصرقتله،كلهاالامكنةفياللهإن:ويقول،القرانبخلقويقول،بزعمهعنهاالباري

،والاعلام،27-6/26النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر)128(هـ.سنةفيسيار

.345(/)13والفتح

وهو،يخلقههوأي،للإنسانالمخلوقبالعملأو،المعتزلةوهمالقرانبخلقالقائلينأي

"والظاهر:الخفاجيقال.الفلاسفةقولوهو،القديمبالمخلوقأو.والقدريةالمعتزلةقول

.الجبر"وهوكسبغيرمنالعبادأفعالخلقالمرادأن

.المطبوعفيتردلم،من""ةكلمة

"السخفاء".:المطبوعفي

.المطبوعفييردلم،"ذلك":قوله

يحكيه.فيماللاستقامةأرشد:قوم

به.يليقخفيفبتعزير:الأدبببعض
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والاستخفاف،بمثلهمولعاكاناو،لذلكاستحسانهظهرأو،لهعادةتلك

وسبه،،السلامعليههجوهأشعارورواية،وطلبه،لمثلهالتحفظأو،له

،غيرهالىنسبتهينفعهولا،بقولهيؤاخذ،نفسهالسابحكمهذافحكم

أمه.الهاويةالىويججل،بقتلهفيبادر

بههجيممابيتشطرحفظفيمن-سلامبنالقاسمعبيد)1(:أبوقالوقد

كفر.فهو:!يمالنبي

روايةتحريمعلىالمسلميناجماعالإجماعفيألفمنبعضذكروقد

محو.دونوجدمتىوتركه،وقراءتهوكتابته،السلامعليهالنبيبههجيما

منأسقطوا)002/ب(فقد،لدينهمالمتحرزينالمتقينأسلافنااللهورحم

ذكروهاأشياءالاروايتهوتركوا،سبيلههذاكانماوالسيرالمغازيأحاديث

قائلها،مناللهنقمةلمروا،الأولالوجوهنحوعلى،مستبشعةغير[و]يسيرة

بذنبه.عليهالمفتويوأخذه

الىاضطرمماتحرىقد-الله-رحمهسلامبنالقاسمعبيد:ابووهذا

بوزنالمهجواسمعنفكنى،كتبهفيالعربأشعارأهاجيمنبهالاستشهاد

،نشرهأوبروايتهأحدذمفيالمشاركةمنوتحمظا،لدينهاستبراء،اسمه

.!)2(مج!ي!؟والمرسلينالبشرسيدعزضإلىيتطرقبمنفكيف

)1(

)2(

)3(

فصل

فييختلفأو،ع!ي!النبيعلىيجوزماذكرحكم[في

])3(والتعليمالمذاكرةطريقعلى،عليهجوازه

جوازهفييختلفأو،ع!يمالنبيعلىيجوزمايذكرأن:السابعالوجه

.المطبوعمنوالمثبت،غلطوهو"اللهعبدابو":الأصلفي

.المطبوعفييردلم،"والمرسلين":قوله

.عنديمنحاصرتينبينما

308



بعض)1(أويذكر،إليهإضافتهاويمكن]ابهالبشريةالأمورمنيطرأوما،عليه

أعدائه،مقاساةمنشدتهعلىو)3(عليهاللهذات)2(فيوصبر،بهامتحنما

عليهومر،زمنهبؤسمنلقيهوما،وسيرتهحالهابتداءومعرفة،لهوأذاهم

ومعرفة،العلمومذاكرة،الروايةطريقعلىذلككل،عيشتهمعاناةمن

هذهعنخارجفن-فهذاعليهميجوزوما،للأنبياءالعصمةمنهصحتما

فيلا،استخفافولاإزرا!ولا،نقصولاغمص!فيهليساذ،الستةالفنون

أهلمعفيهالكلاميكونأنيجبلكن،اللأفظمقصدفيولا،اللفظظاهر

ذلكويجنب،فوائدهويحققون.مقاصدهيفهممفنالدينطلبةوفهماءالعلم

سورةالنساءتعليمالسلفبعضكرهفقد،فتنتهبهيخشىأو،يفقهلاعساهمن

معرفتهن،لضعفالقصصتلكمنعليه)4(انطوتلما-السلام-عليهيوسف

وإدراكهن.عقولهنونقص

فيالغنملرعايةباستئجارهنفسهعنمخبرا-السلامعليه-قالفقد-5917

.(")الغنمرعىوقدالانبيمن"ما:وقال،حالهابتداء

فيهغضاضةلاوهذا،السلامعليهموسىعنبذلكتعالىاللهوأخبرنا

والتحقير،الغضاضةبهقصدمنبخلاف،وجههعلىذكرهلمنواحدةجملة

.أ(0/2)1العربجميععادةكانتبل

كرامته،إلىلهمتعالىللهوتدريج،بالغةحكمةللأنبياءذلكفي،نعم

فيالكرامةمنلهمسبقبماخليقتهمن)6(أممهملسياسةبرعايتهاوتدريب

العلم.ومتقدم،الأزل

)1(

)2(

)س!(

)4(

)5(

)6(

.المطبوعفيتردلم،""بعض:كلمة

.المطبوعمنوالمثبت،"ذكر":الأصلفي

.المطبوعفييردلم،و""عليه:قوله

.المطبوعمنوالمثبت،""انطوى:الأصلفي

من)2262(والبخاري،جابرحديثمن)0502(ومسلم،)6034(البخاريأخرجه

.هريرةأبيحديث

.المطبوعمنوالمثبت،"أمتهم"بسياسة:الأصلفي
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عليه،المنةطريقعلى1(وعيلتا-السلامعليه-يتمهاللهذكرقدوكذلك

عنوالخبر،حالهتعريفوجهعلىالها]الذاكرفذكر،لهبكرامتهوالتعريف

بل،غضاضةفيهليسعندهمنتهوعظيم،قبلهاللهمنحمنوالتعجب،مبتدئه

صناديدعلىهذابعدتعالىاللهأظهرهإذ،دعوتهوصح!نبؤنهعلىدلالةفيه

قهرهم،حتىأمره)3(وتمم،فشيئاشيئا،أشرافهممنناوأه)2(ومن،العرب

باظهار،غيرهمالامممنكثيرممالكواستباحة،مقاليدهمملكمنوتمكن

وإمداده،قلوبهمبينوألف،وبالمؤمنينبنصرهوتأييده،لهتعالىالله

()أشياعذاأوملكابن-السلام-عليهكانولو،المسومين)4(بالملائكة

.علوهومقتضى،ظهورهموجماذلكأنالجهالمنكثيرلحسبمتقذمين

:-عنهسفيانأباسألحين-هرقلقالولهذا-6917

لقلنا:ملكآبائهفيكانفلو:قالثملا]:افقالملك؟منآبائهفيهل

الكتبفيعلاماتهوإحدىصفتهمنالمـموإذ،)6(أبيهملكيطلبرجل

السالفة.الأمموأخبارالمتقدمة

يذابنوصفهوبهذا،أرميا)7(كتابفي-السلامعليه-ذكرهوقعوكذا

طالب.لابيوبحيرا،المطلبلعبديزن

وفضيلةلهمدحةفهي-بهتعالىاللهوصفهكمااميبأنهوصفإذاوكذلك

هيإنماالعظيمالقرآنمنالعظمىمعجزتهإذ،معجزصوقاعدة،فيهثابتة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)عيلته(:فقره.

.اهدعا:(وانا)

.""ونفى:المطبوعفي

.(لمخلوفالقرآن)كلماتبعلاماتخيلهمأوأنفسهمالمعلمين:)المسؤمين(

.تباعأ:(شياعأ)

.358(،)282برقمالمتقدمهرقلمعسفيانأبيحديثمنقطعةوهو،عليهمتفقحديث

بنالسموءلالمهتديللإمام.(1)13صاليهودإفحامكتابانظر.إسرائيلبنيأنبياءمن

المغربي.يحيى
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كما،ذلكمنبهوفضل،!حمبهمنحمامع،والعلومالمعارفبطريقمتعلقة

.الاولالقسمفيقدمناه

لقن،ولا،يدارسولم،يكتبولم،يقرألم،رجلفيذلكمثلووجود

البشر.ومعجزة،العبرومنتهى،العجبمقتضى

وإنما،المعرفةوالقراءةالكتابةمنالمطلوباذ،)1(نقيصةذلكفيوليس

حصلتفاذا2/ب(0)1نفسهافيمرادةغير،إليهاموصلةوواسطة،لهاآلةهي

والشبب.الواسطةعناستغنيوالمطلوبالثمرة

فسبحان،الغباوةوعنوان،الجهالةسببلانها،نقيصةغيرهفيوالأمتة

،سواهمن)4()3(محطةفيهفيماشرفهوحعل،غيرهامرمنامره2باينمن

حشؤ،واخراج،قلبهشقهذا،()عداهمنهلاكفيهفيماحياتهو[جعل]

منتهىسواهفيمنوهو،)6(روعهوثبات،نفسهقوةوغاية،حياتهتمامكان

أخبارهمنلهرويماسائرالى،جزاوهلئم،وفنائهموتهوحتم،هلاكه

وتواضعه،والمركب،والمطعم،الملبسومن،الدنيامنوتقلله،وسيره

بينوتسوية،الدنياعنورغبة،زهدابيتهوخدمة،أمورهفينفسهومهنته

فضائلهمنهذاكل،احوالهاوتقلب،أمورهافناءلسرعة،وخطيرهاحقيرها

مقصدهبهاقصد)7(أو،موردهمنهاشيئاأوردفمن،ذكرناكماوشرفهوماثره

لحققصدهسوءبذلكمنهوعلم،وجههغيرعلىذلكأوردومن،حسناكان

قدمناها.التيبالفصول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.المطبوعمنوالمثبت،"نقيصةذلكإذفيه"وليس:الأصلفي

وغاير.خالف:()باين

.غيرهقدروتنزلتحطأي:()محطة

.المطبوعفييردلم،""من:قوله

.المطبوعمنوالمثبت،"وعداهعاداه"من:الأصلفي

قلبه.:()روعه

."وقصد":المطبوعفي
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في-السلامعليهم-الانبياءسائر)1(وأخباراخبارهمنوردماوكذلك

إلىوتحتاج،بحالبهمتليقلاأمورايقتضياشكالظاهرهفيمماالاحاديث

بالصحيح،إلامنهايتحذثأنيجبفلا)2(،احتمالوتردد،تأويل

الثابت.المعلومالامنهايروىولا

الموهمةالاحاديثمنذلكبمثلالتحذثكرهفلقد،مالكااللهفرحم

فقيلهذا؟بمثلالتحدثإلىالناسيدعوما:وقال،المعنىوالمشكلةللتشبيه

الناسوليت،الفقهاءمنيكنلم:فقال،بهايحدث)3(عجلانابنإن:له

تحتهليساكثرها)4(فان،طيهاعلىوساعدوه،بهاالحديثتركعلىوافقوه

عمل.

كانواانهم،الجملةعلىعنهمبل،السلفمنجماعةعنحكيوقد

عربقومعلىأوردها-!والنبي،عملتحتهليس(فيما)الكلاميكرهون

واستعارته،ومجازهحقيقتهفيوتصزفاتهم،وجههعلىالعربكلاميفهمون

عليهغلبتمنجاءثم،مشكلةحقهمفيتكنفلم،وايجازهوبليغه)202/أ(

نصهاإلاالعربمقاصدمنيفهميكادفلا،الاميةوداخلته،العجمة

وتبليغها،ووحيها،الإيجازغرضإلىباشاراتهايتحققولا،وصريحها

شذرظاهرها]علىحملهاأواتأويلهافيفتفرقوا،)6(تصريحهادونوتلويحها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الناسخ.منإقحاموهي،و"الامم":زيادةالأصلفي

.المطبوعمنوالمثبت"واحتمالي"وتردد:الأصلفي

مفتيأ،،فقيهأكان:الذهبيقال.المدنيالقرشياللهعبدأبو،عجلانبنمحمدهو

شيوخمنكان.جم!"اللهرسولمسجدفيكبيرةحلقةله،الشأنكبير،صدوقأ،عابدا

فيترجمتهانظر(هـ.)148سنةومات،مروانبنالملكعبدخلافةفيولد.مالكالإمام

322.-6317/النبلاءأعلامسير

.أكئرها"فان"بدل"فاكثرها":المطبوعفي

.المطبوعمنوالمثبت،مما"":الاصلفي

.المطبوعفييردلم،تصريحها""دون:قوله
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.ص)1(.-
كفر.منومنهم،بهامنمنممنهم،ر

حقفيشيءمنهايذكرألافواجب،الأحاديثهذهمنيصح)2(لامافأما

علىالكلاميتكلفولا،بهايتحدثولا،أنبيائهحق[في]ولاسبحانهالله

علىتذكرأنإلابهاالاشتغالوتزك،طرحها-أعلموالله-والصواب.معانيها

الإسناد.واهية،المقادضعيفةبأنهاالتعريفوجه

فيتكلفهفوركبنبكرأبيعلى-الله-رحمهمالأشياخأنكروقد

عنمنقولةأو،لهااصللاموضوعةضعيفةأحاديثعلىالكلام"مشكله")3(

عنويغنيه،طرحهايكفيهكانبالباطلالحق)4(يلبسونالذينالكتابأهل

(فيه)مامشكلعلىبالكلامالمقصوداذ،ضعفهاعلىالتنبيهعليهاالكلام

.بها)7()6(اللبسازالة

للنفس.وأشفىللبساكشف،وطرحها،اصلهامنواجتثاثها)8(

فصل

!ر])9(أخبارهذكرعندائلازأالأدب[في

يجوز،لاوما-السلام-عليهالنبيعلىيجوزفيماالمتكلمم!لمىيجبومما

والتعليمالمذاكرةطريقعلىهذاقبلالفصلفيقدمناهماحالاتهمنوالذاكر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

النحويةصالشواردمعجمفيشرابمحمدالفاضلأستاذناقال.متفرقينأي:مذر()شذر

"مذر"::وقولهم.حالنصبمحلفي،الجزأينفتحعلىمبنيتركيب"وهو)337(:

هـ.ا"محم"شحم،مبز""خبز:كقولكهووإنما،التركيبهذافيلهمعنىلاإتباع

."صح"ولا:زيادةالأصلفي

."وغريبهالحديثإمشكل:كتابهأي

.يخلطون:()يلئسون

"فيها".:المطبوعفي

.الوضوحوعدمالشبهة:()اللبس

.المطبوعفيتردلم،"بها"

اقتلاعها.:)اجتئاثها(

.عنديمنحاصرتينبينما
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منالواجبالأحوالتلكوذكر،السلامعليهذكرهعندكلامهفييلتزمان

علاماتعليهوتظهر،يهملهولا،لسانهحالويراقب،وتعظيمهتوقيره

الإشفاقعليهظهرالشدائدمنقاساهماذكرفاذا)1(،ذكرهعندالأدب

عليه،قدرلوجم!للنبيالفداءومودة،عدوهعلىوالغيظ،والارتماض)2(

أمكنته.لولهوالنصرة

عليه-واقوالهأعمالهمجاريعلىوتكلم،العصمةأبوابفيأخذوإذا

واجتنب،أمكنهماعلى)4(العبارةوأدب،اللفظاحسن)3(تحرى-السلام

)202/ب(والكذبالجهلكلفظة،يقبحماالعبارةمنوهجر،ذلكبشيع

القولفيالخلفعليهيجوزهل:قالالاقوالفيتكلمفاذا،والمعصية

لفظةويتجنب،العبارةمننحوهأوغلطا؟!أوسهواوقعمابخلافوالإخبار

.واحدةجملةالكذب

ألايمكنوهلعقم؟ماإلايعلمألايجوزهل:قالالعلمعلىتكلمواذا

لقبح،يجهل:يقولولا؟إليهيوحىحتىالاشياءبعضمنعلمعندهيكون

وبشاعته.اللفظ

الأوامربعضفيالمخالفةمنهتجوزهل:قالالأفعالفيتكلموإذا

نأيجوزهل:قولهمنوآدبأولىفهوالصغائر؟[بعض]ومواقعةوالنواهي

حق(من)فهذا؟المعاصيأنواعمن،وكذاكذايفعلأويذنبأو،يعصي

.وإعظامتعزير)6(منلهيجبوما،السلامعليهتوقيره

أستصوبولم،منهفقتح،هذامنيتحفظلمالعلماءبعضرأيتوقد

فيه.عبارته

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.المطبوعمنوالمثبت،فأما"":الاصلفي

.والشدةوالحزنالقلق:)الارتماض(

وقصد.توخى:()تحرى

.المطبوعفييردلم،"على":قوله

.المطبوعمنوالمثبت،"في":الاصلفي

والتعظيم.التوقير:والتعزير،"تعزيز":المطبوعفي
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لمما-العبارةفيتحفظهتركلاجلقؤله)2()1(الحائرينبعضووجدت

قائله.ويكفر،يأباهبماعليه3وشنع،

معاشرتهم،وحسن،ادابهمفيمستعملاالناسبينهذامثلكانوإذا

اكد.والتزامه،اوجب-السلامعليهم-حقهفيفاستعماله،وخطابهم

وأالأمرتعظموتهذيبهاوتحريرها،تح!نهأوالشيءتقتحالعبارةفجودة

تهونه.

.لسحرا")4(البيانمن"ان:السلامعليهقالولهذا-7917

تسريحفيحرجفلا(،)لهوالتنزيهعنهالتفيجهةعلىأوردهمافأما

إتيانولا،جملةالكذبعليهيجوزلا:كقوله،فيهوتصريحها)6(،العبارة

ظهوريجبهذامعولكن،حالعلالحكمفيالجورولا،بوجهالكبائر

0!هذا؟مثلذكرعندفكيف،مجزداذكرهعند)7(وتعزيرهوتعظيمهتوقيره

قذمناهكما،ذكرهمجردعندشديدةحالاتعليهمتظهرالسلفكانوقد

الثاني.القسمفي

اللهحكى،القرانمنايتلاوةعندذلكمثليلتزمبعضهمكانوأقد]

يخفضفكان،الكذبعليهوافترى،باياتهكفرومن،عداهمقالفيهاتعالى

أ(.)302/بهكفربمنالتشبهمنوإشفاقا،لهوإجلالا،لرقيإعظاماصوتهبها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

:المطبوعوفيالرشاد.سبيلفيالمتحيرينأيالتردد،وهيالحيرةمن:الحائرين

.الإنصافعنالمائلينأي:""الجائرين

الخفاجي.قاله/عليهوالافتراء،القولتكلفوهو،التقولمن:قؤله

.المطبوعمنوالمثبت،"ويثرح":الأصلفي

ياسر.بنعمارعن)986(ومسلم،عمرابنعن)5767(البخاريأخرجه

.المطبوعفييردلم،""له:قوله

احتراز.غيرمنإطلاقها:العبارةتسريح

.المطبوعفييردلم،"وتعزيره":قوله
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الثانل!الباب

وعقوبتهومؤذيهومتنقصهوشانئه)1(سابهحكمفي

ووراثتهاستتابتهوذكر

،السلامعليهحقهفيواذىسبهوماقدمناقد-:اللهرحمه-القاضيقال

واقتلهفيالإماموتخيير[أ]،وقائلهذلكفاعلقتلعلىالعلماءاجماعوذكرنا

عليه.الحججوقررنا،ذكرناهماعلىصلبه

وجمهورالسلفوقول،وأصحابهمالكمذهبمشهورانفاعلم:وبعد

توبته،عندهمتقبللاولهذا،منهالتوبةاظهرانكفرالاحذاقتلهالعلماء

الزنديق،حكموحكمه،قبلقدمناهكمافيئته!2(ولا،استقالتهتنفعهولا

عليهالقدرةبعدهذاعلىتوبتهكان!وسوا!،القولهذافيالكفرومسر

تسقطهلا،وجبحدلانه،نفسهقبلمنتائباجاءأو،قولهعلىوالشهادة

.الحدودكسائرالتوبة

منه،وتاب،بال!سبأقرإذا]:الله[رحمهالقابسيالحسنأبوالشيغقال

.حدههولانه،بال!سبقتلالتوبةواظهر

)1(

)2(

شانئه:مئغضه.

عنه.رجوعه:()فيئته
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تنفعه.فتوبتهاللهوبينبينهماوأما:مثلهفيزيدأبيبنمحمدأبو]أوقال

لمذلكعنتابثم،الموحدينمنع!يوالنبيشتممن:سحنونابنوقال

القتل.عنهتوبتهتزل

بنالحسنأبوالقاضيفحكى،تائباجاءإذاالزنديقفياختلفقدوكذلك

)1(:قولينذلكفيالقصار

نفسه،سترعلىيقدركانلانه،باقرارهأقتله:قالمنشيوخنامن:قال

لذلك.فبادرعليهالظهورخشيأنهخفنااعترففلما

فكأننا،بمجيئهصحتهاعلىأستدللاني،توبتهأقبل:قالمنومنهم

البينة.أسرتهمنبخلاف،باطنهعلىوقفنا

سابومسالة،أصبغقولوهذا-:اللهرحمه-الفضلأبوالقاضيقال

حقلأنه،المتقدمالأصلعلىالخلاففيهايتصؤرلا)2(لأنه،أقوىع!وأالنبي

الآدميين.حقوقكسائرالتوبةتسقطهلا،بسببهولأمته[ع!ي!]للنبيئمتعلق

،وإسحاق،والليث،مالكفعندعليهالقدرةبعدتابإذاوالزنديق

توبته.تقبللا،وأحمد

تقبل.الشافعيوعند

يوسف.وأبيحنيفةأبيعن)302/ب(فيهواختلف

.يستتاب:عنهاللهرضيطالبأبيبنعليعن،المنذرابنو!ى

عليهسبهمنبالتوبةالمسلمعنالقتليزلولم:سحنونبنمحمدقال

عندناحدهشيـافعلوانما،غيرهدلن)3(إلىدينمنينتقللملأنه،السلام

ظاهر.إلىظاهرمنينتقللملأنه،كالزندلق،لأحدفيهعفولا،القتل

)1(

)2(

)3(

.المطبوعفيتردولم،أحدهما"":زيادةالأصلفي

.المطبوعفييردلم،"لأنه":قوله

.المطبوعفيتردلم،"دين":كلمة
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بينهوالفرق:توبتهاعتبارلسقوطمحتجا-نصربنمحمدأبوالقاضيوقال

-السلامعليه-النبيأنباستتابتهالقولمشهورعلىتعالىاللهسمثمنوبين

تعالى،بنبوتهالله)2(اكرممنإلأ)1(المعزةتلحقهمجنسوالبشر،بشر

من)3(جنسمنوليس،قطعاالمعايبجميععنمنزهجلالجلوالبارىء

فيهالمقبولكالارتداد-السلام-عليهسبهوليس)4(،بجنسهالمعرةتلحق

الآدميين،منلغيرهفيهحقلاالمرتدبهينفردمعنىالارتدادلأن،التوبة

فكان)6(،الادميحق(وبه)فيهتعفقك!يمالنبيسبومن.توبتهفقبلت

القتلحدعنهتسقطلاتوبتهفان،يقذفأوارتدادهحينيقتلكالمزتد

.والقذف

،وشرب،زنامنذنوبهتسقطلاقبلتاذاالمرتدتوبةفإنوأيضا

"-..)7(55

يرجعلمعنىلكن،لكفره][ع!ي!االنبيسابيقتلولم،دلكوعير،وسرده

التوبة.تسقطهلاوذلك])8([بهالمعزةوزوال،حزمتهتعظيمالى

تقتضيبكلمةيكنلمسبهلان-أعلموالله-يريد:الفضلأبوالقاضيقال

له)9(إنابتهوإظهاربتوبتهلانأو،والاستخفافالإزراءبمعنىولكن،الكفر

عليه.السبحكموبقي،بسريرتهأعلموالله،ظاهراالكفراسمعنهارتفع

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

عار.صاحبهايلحقالتيالنفيصة:()المعزة

."أكرمه":المطبوعفي

.المطبوعفيتردلم،من"":كلمة

العبارةهذه"في:4444/شرحهفيالقاريقال:بجنسهالمعرةتلحقمنجن!منوليس

إطلاقيصحفلا،تلحقهأولا،معزةتلحقهجن!منيكونأنعنعزتهساحةلنزاهةمزئة

."...إليهبالنسبةوالكيفيةالماهيةسؤاليصحلاكما،عليهوالجنسيةالنوعية

.المطبوعفييردلم،""وبه:قوله

.""لادمي:المطبوعفي

.وغيرهما"وسرقةزنامن":المطبوعفي

!يد.سابهبقتلأي:بهالمعزةوزوال

.المطبوعفييردلم،"له":قوله
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الإسلامعنارتدثم،!شي!النبيسبمنالفاسيئ)1(:عمرانأبووقال

المرتد.عنتسقطلاالتيالادميينحقوقمنال!ستلان،يستتبولم،قتل

يحتاجوهو،كفرالاحدا،بقتلهالقولعلىمبنيئهؤلاءشيوخناوكلام

تفصيل.إلى

ممنذلكعلىوافقهومن،مالكعن،مسلمبنالوليدروايةعلىوأما

ويستتاب:قالوا،رد!أنهصزحوافقد،العلمأهل[من]بهوقال[ه]ذكرنا

فيمطلقاالمرتدبحكملهفحكم،قتلأبىوإن،)2(ونكلتركتابفإن،منها

الوجه.هذا

فيه،الكلامنبسطونحن،قدمناهلماأ()402/وأظهرأشهرالاولوالوجه

فصلين:معذلكنقولوإنما،حدافيهالقتليوجبفهوردةيرهلممن:فنقول

لثباتحدافنقتله،عنهوالتوبةالإقلاعوإظهارهبهعليهشهدماانكارهمعاما

وأجرينا،حقهمناللهعظمماوتحقيره،[مج!ي!]النبيحقفيعليهالكفركلمة

وأ،وأنكرعليهظهرإذا،الزنديق-حكمذلكوغير،)3(ميراثهفيحكمه

.تاب

تحكمونولاالكفربكلمةعليهويشهد،الكفرعليهتثبتونفكيف:قيلفان

.!وتوابعها؟الاستتابةمنبحكمهعليه

عليهنقطعفلا)4(،القتلفيالكافرحكملهأثبتناوإننحنقلنا:

ذلكأنزعمهأو،بهعليهشهدماوإنكاره،والنبوةبالتوحيدلإقراره،بذلك

اثباتيمتنعولا،عليهنادلم،ذلكعنمقلعوأنه،ومعصية(وهلأ)منهكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ترجمته.تقدمتوقد،الفاسيوالصواب،"القابسي":المطبوعفي

..لغيرهعبرةعوقبأي،"نكلتاب"فان:المطبوعفي

.المطبوعمنوالمثبت،""ميزانه:الأصلفي

.المطبوعفييردلم،أالقتل"في:قوله

.وسهواغلطأ:()وهلا
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كقتل،خصائصهلهتثبتلموإنالاشخاصبعضعلىالكفراحكامبعض

.الصلاةتارك

كفرهفيشكفلا،لاستحلالهمعتقدا-السلامعليه-سبهانهعلممنوأما

بذلك.

لامافهذا،نحوهأوتكفيرهأوكتكذيبه،كفرنفسهفيسبهكانانوكذلك

،حداالتوبةبعدونقتله،توبتهنقبللالانا-منهتابوإن-ويقتل،فيهاشكال

العالم،اقلاعهصحةعلىالمطلعاللهالىبعدوأمزه،كفرهومتقدم،لقوله

.بسره

فهذاعليهوصمم،عليهبهشهدبماواعترف،التوبةيظهرلممنوكذلك

بلاكافرايقتلامج!ي!]رسولهوحرمةاللهحزمةهتكواستحلاله،بقولهكافر

.خلاف

)3(عبارتهممختلف)2(ونزل،العلماءكلامخذالتفصيلاتهذه)1(فعلى

يتضحترتيبهاعلىوغيرهاالموارثةفياختلافهمواجر،)4(عليهاالاحتجاجفي

تعالى.اللهشاءإنمقاصدهملك

فصل

(المرتد])استتابة[في

توبةفيالاختلافعلىفيها)6(فالاختلاف،تصححيثبالاستتابةقلنااذا

.فرقلااذ،المرتد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.المطبوعمنوالمثبت،هذا"":الاصلفي

احمل.أي:ونزذ

لما.عباراتهم":المطبوعفي

.التفصيلاتعلىأي:عليها

.عنديمنحاصرتينبينما

.المطبوعمنوالمثبت،"والاختلاف":الأصلفي
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أهلجمهورفذهب،ومدتهاوصورتهاوجوبهافيالشلفاختلفوقد

.يستتابالمرتدأنإلىالعلم

()402/بعمرقولتصويبعلىالصحابةمنإجماعأنهالقصارابنو!ى

وابن،وعلي،عثمانقولوهو،منهمواحاينكزهولم،الاستتابةفي

والأوزاعي،،والثوري،والنخعيئ،رباجأبيبنعطاءقال)1(وبه،مسعود

.الرأيوأصحاب،وإسحاق،وأحمد،والشافعى،وأصحابه،ومالك

فيوالحسن،عمير)2(بنوعبيد]الحسنبن[ومحمدطاووسوذهب

وذكره،سلمةأبيبنالعزيزعبدوقاله،يستتابلاأنه-عنهالروايتينإحدى-

وهو،يوسفأبيعنالطحاويوحكاه،معاذعنسحنونوأنكره،معاذعن

الله.عندتوبتهوتنفعه:قالوا،الظاهرأهلقول

دينهبذل"من[مج!ي!]:لقوله،عنهالقتليدرأ)3(لاولكن-8917

")4(.فاقتلو

يستتب،لمالإسلامفيولدممنكانإن(:قال)عطاءعنأيضاوحكي

الإسلامي.ويستتاب

.سواءذلكفيوالمرتذةالمرتذأنعلىالعلماءوجمهور

،عطاءوقاله،وتسترن،المرتدةتقتللا:عنهاللهرضيعليعنوروي

.وقتادة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الناسخ.منإقحاموهي،""ابن:زيادةالأصلفي

توفي:الذهبيقال.مفسراواعظاوكان.ع!يهمالنبيحياةفيولد،وأئمتهمالتابعينثقاتمن

النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر)74(هـ.سنةفيتوفي:وقيل.بسيرةبأيامعمرابنقبل

4/156157-.

ندفع.لاأيندرأ"،"لا:المطبوعفي

.عباسابنحديثمن03()17البخاريأخرجه

.المطبوعفيتردلم"،"قال:كلمة
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حنيفة.أبوقالوبه)1(،بالردةالنساءتقتللا:عباسابنعنوروي

.سواءذلكفيوالانثى،والذكر،والعبد،والحز:مالكقال

أيامثلاثةيستتابأنه،عمرعنوروي،الجمهورفمذهب:مدتهاوأما

وقول،الشافعيقوليأحدوهو،عمرعنفيهاختلفوقد،2ديهايحبس

الاالاستظهار)3(يأتيلا:وقال،مالكواستحسنه،وإسحاق،أحمد

.الناسجماعةعليهوليس،بخير

ثلاثا.الاستيناء)4(فييريد:زيدأبيبنمحمدأبوالشيخقال

ثلاثةيحبس:عمرقولالمرتدفي(به)آخذالذي[أيضا]:مالكوقال

قتل.والاتابفان،يومكلعليهويعرض،ايام

ذلكهل:مالكعنروايتانثلاثاتأخيرهفي:القصاربنالحسنأبووقال

.الرأيأصحابثلاثاوالاستيناءالاستتابةواستحسن؟مستحبأوواجب

لتبفلمامرأة)6(خلافتهفياستتابأنه[الصديق]بكرأبيعنوروي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

بسببها.أي،"الردة"في:المطبوعفي

عن،القارفيعبدبناللهعبدبنمحمدبنالرحمنعبدعن2/737الموطأفيمالكأخرجه

عنفسأله.الاشعريموسىأبيقبلمنرجلالخطاببنعمرعلى"قدم:قالأنه،أبيه

بعدكفررجل.نعم:فقالخبر؟مغزبةمنفيكمكانهل:عمرلهقالثم.فأخبره،الناس

ثلاثا.حبستموهأفلا:عمرفقال.عنقهفضربنا،قربناه:قالبه؟فعلتمفما:قال.إسلامه

إني!اللهم:عمرقالثم؟اللهأمرويراجعيتوبلعلهواستتبتموهرغيفأ.يومكلوأطعمتموه

جامعفيالأرناؤوطالقادرعبدالشيخقال."بلغنيإذ،ارضولم،امرولم،أحضرلم

جديد،خبرمنهل:يعنيخبر(مغزبةمنفيكمكان)هل."مرسل"وهو:3481/الاصول

بلدبعيد؟جاءمن

الاولى.يظهرحتىوالتأخيربالتثبتالاحتياط:)الاستظهار(

.لاستمهالا:لاستيناء(ا)

."بهأخذ:أيضامالكوقال":المطبوعفي

.المطبوعفييردلم،"خلافتهفي":قوله
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واستحسنه،مكانهقتليتبلمإن:فقال،مرةالشافعيوقاله،فقتلها

المزني.

قتل.أبىفان،مراتثلاثالإسلامإلىيدعى:الزهريوقال

شهرين.يستتاب:عنهاللهرضيعليعنوروي

توبته.رجيتماالثورياخذوبه،أبدايستتاب:النخعيوقال

،أيامثلاثةفيمراتثلاثيستتابأنه:حنيفةأبيعنالقصارابنوحكى

.مرةجمعة)1(كلأويومكل،جمعثلاثأو

إلىالمزتذ)502/أ(يدعى:القاسمابن)3(عن)2(،محمدكتابوفي

عنقه.ضربتأبىفان،مزاتثلاثالإسلام

لا؟امليتوبالاستتابةأيامعليهيشذداو،يهذدهل،هذاعلىواختلف

بماالطعاممنويؤتى،تعطيشأولاتجويعاالاستتابةفيعلمتما:مالكفقال

يضزه.لا

.الإسلامعليهويعرض،بالقتلالاستتابةأياميخؤف:أصبغوقال

بالجنة،ويذكر،الأيامتلكفييوعظ:الطابثيالحسنأبيكتابوفي

بالنار.ويخؤف

إذاوحدهأوالناسمعالسجونمنفيهاحبسالمواضعوأفي:اصبغقال

ويطعم،المسلمينعلىيتلفهأنخيفإذامالهويوقف،سواءمنهاستؤبق

ويسقى.،منه

وارتد.رجعكلماأبدايستتابوكذلك

)1(

)2(

)3(

.المطبوعفيتردلم"،"كل:كلمة

سيرفيترجمتهانظر)926(هـ.سنةتوفيالمالكيةفقهاءكبارمن،المؤازابنهومحمد

المالكية.فقهاءكبارمنمسلمةبنمحمدأنهويحتمل.6()13/النبلاءأعلام

به.التعريفتقدمالقاسموابن.سهواساقطةولعلها.المطبوعفيتردلم"ابن"كلمة
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.خمسا"1(أومراتأربعارتدالذينبهان!ي!النبياستتابوقد-9917

قولوهو،رجعكلماأبدايستتاب:مالكعن،وهبابنقالاو]

القاسم.ابن]واقاله،واحمد،الشافعي

الرابعة.فييقتل:اسحاقوقال

تابواناستتابتهدونقتلالرابعةفييتبلمان:الرأيأصحابوقال

التوبة.خشوععليهيظهرحتىالسجنمنيخرجولا،وجيعأضزبأضرب

إذاأدباالاولىالمرةفيالمرتدعلىأوجبأحدانعلمولا:المنذرابنقال

.)2(والكوفيوالشافعيمالكمذهبعلىوهو.رجع

فصل

])3(ارتدادهاشتبهإذاالمرتدحكم[في

منثبوتهيجببماذلكعليهثبتمنحكمهذا:اللهرحمهالقاضيقال

عليهشهدإنما)4(عليهالشهادةتتملممنفأما،فيهميدفعلمعدولأو،اقرار

يكنولماحتمللكنقولهثبتأو،()الناسمناللفيفأو،الواحد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

وفي.معضلاالنخعيئإبراهيمحديثمن(نبهان)ترجمةالإصابةفيحجرابنالحافظأورده

6:262/المجمعفيالهيثميقال.الاوسطفيالطبرانيعندمالكبنأن!عن:الباب

وقال."غيرهولاالميزانفيأرهلمالطبرانيشيخالمرزبانبنمحمدأنإلا،ثقات"ورجاله

أيضاواخرجه.جدا"ضعيفسندها":الطريقهذهعن(نبهان)ترجمةالإصابةفيحجرابن

-8262/المجمعفيالهيثميوضعفه،اللهعبدبنجابرحديثمن)1785(يعلىأبو

فيترجمةله.منسوبغيرصحابي)نبهان(:)1346(.المناهلفيوالسيوطي،263

الإصابة.

الحنفيالمذهبصاحبزوطىبنثابتبنالنعمان،حنيفةابوالإمامهو)الكوفي(:

المشهور.

.عنديمنحاصرتينبينما

"بما".:المطبوعفي

-،والدنيءالشريففيهم،شتىأخلاطمنأو،شتىقبائلمناجتمعما:(الناسمن)اللفيف
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القتل،عنهيدرأفهذا-توبتهبقبولالقولعلى-تابإنوكذلك،صريحا

وضعفها،،عليهالشهادةوقوة،حالهشهرةبقدرالإماماجتهادعليهويتسلط

بالسفهوالنبز،الدينفيالتهمةمنحالهوصورة،عنهالسماعوكثرة

السجن،في)1(الضيقومنالتكالشديدمنأذاقهأمرهقويفمن،والمجون

لضرورته،القياميمنعهلابماطاقتهمنتهىهيالتيالغايةإلىالقيودفيوالشد

ولكن،القتلعليهوجبمنكلحكموهو،صلاتهعن)502/ب(يقعدهولا

،أمرهاقتضاهوعائقلإشكالبهوتربص،أوجبهلمعنىقتلهعنوقف

حاله.اختلافبحسبتختلفنكالهفيالشدةوحالات

.)3(نكلتابفاذا،ردةأنهاوالاوزاعيئ،مالكعن،الوليد)2(روىوقد

فلاالمرتذتابإذا:أشهبروايةمن،محمدوكتاب"العتبية"فيولمالك

.سحنونوقاله.عليهعقوبة

عذلشاهدانعليهفشهد-لمج!ي!النبيسبفيمنعتاببناللهعبدأبووأفتى

توبته.تظهرحتىالطويلوالسجن،والتنكيل،الموجعبالادب-احدهما

عنعائقفعاقالقتلأمرهأقصىكانومنهذا:مثلفيالقابسيئوقال

سجنه،يستطالولكن،السجنمنيطلقأنينبغلم،القتلفيأشكلذلك)4(

يطيق.ماالقيدمنعليهويحمل،يقيمأنعسىماالمدةمنفيهكانولو

فيعليهويضيق،شداالقيودفييشد:أمرهأشكلممنمثلهفيوقال

عليه.يجبفيماينظرحتىالسجن

وفي،الواضحبالامرإلاالدماءتهراقولا:مثلهاأخرىمسالةفيوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

.(الوسيط)المعجموالضعيفوالقوي،والعاصيوالمطيع

".التضييق"من:المطبوعفي

الناسخ.منإقحاموهي،"ابن":زيادةالأصلفي

رادعة.عقوبةعوقب:()نكل

.المطبوعفييردلم،"ذلكعن":قوله
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نإفأما،شديدةعقوبةويعاقب)2(،للسفهاءنكالوالسجنبالسوط)1(الأدب

أسقطهماماجزحتهماأوعداوتهمامن)3(فأثبت،شاهدينسوىعليهيشهدلم

لموكأنه،عنهالحكملسقوطأخففأمرهغيرهما)4(منذلكيسمعولم،عنه

أهلمنالشاهدانويكون،ذلكبهيليق(ممن)يكونأنإلا،عليهيشهد

بشهادتهما-عليهالحكمينفذلموإنفهو،بعداوةفأسقطهما،التبريز)6(

واللهاجتهاد.موضعتنكيلهفيهنا)7(وللحاكم،صدقهماالظنيدفعفلا

)8(.أعلم

فصل

استخفأو،عرضأو،مج!ي!بسبهصرجاذاالذميحكمافي

])9(بهكفرالذيالوجهبغيروصفهأو،بقدره

بسبه،صزحإذاالذميفأما،المسلمحكمهذا:الفضلأبوالقاضيقال

خلاففلابهكفرالذيالوجهبغيروصفهأو،بقدرهاستخفأو،عرضأو

،هذاعلىوالعهدالذمةنعطهلملأنا،يسلملمإنقتلهفي6102/أ(اعندنا]

الكوفة،أهلمنوأتباعهماوالثوريحنيفةأباإلا)01(،العلماءعامةقولوهو

)11

)21

)31

)41

)51

)61

)71

)81

)19

)101

.المطبوعمنوالمثبت،""الاذى:الأصلفي

لهم.رادع:للسفهاء(أنكال

."وأثبت":المطبوعفي

.غيرها"":المطبوعفي

يأ"،ذلكبهيليقممن":ومعنى.والقاريالخفاجيشرحمنوالمثبت،من"":الأصلفي

مظنةفيكون،بالدينوالاستخفاف،الديانةبعدممعروفلأنه،إليهالشهودنسبهالذيالأمر

خطأ.وهو"يليقلاممن":المطبوعوفي.بهشهدوالما

..والعدالةوالصدقالفضلأصحاب:التبريزأهل

.المطبوعمنوالمثبت،هذا"":الأصلفي

.الإرشاد"ولي"والله:المطبوعفي

.عنديمنحاصرتينبينما

.الفقهاء"":المطبوعفي
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.1ويعزريؤدبولكن،أعظمالشزكمنعليههوما،يقتللا:قالوافانهم

بعدضناتمتهملبهمؤآوإن):تعالىبقولهقتلهعلىشيوخنابعضواستدذ

لعئهملهضأئمنلاإنهمالفرأيفةفقلوادين!غفىوطعنوأعقدهئم

.]12:التوبةاينتهوت(

لمولأنا،وأشباهه،الأشرفلابنلمجيمالنبيئبقتلعليهأيضاويستدل

فاذامعهمذلكنفعلأنلنايجوزولا،هذا[علىالذمةنعطهمولم،نعاهدهم

أهلكفاراوصاروا،ذقتهمنقضوافقد،]الذمةولاالعهدعليهيعطوالمماأتوا

؟و.،-ص،)2(

لكمرهم.يمتلودحرب

سرقةفيالقطعمن،عنهمالإسلامحدودتسقطلاذمتهمفانوايضأ

سبهمفكذلكعندهمحلالاذلككانوإن،منهمقتلوهلمنوالقتل،أموالهم

به.يقتلون!يمللنبي

كفرالذيبالوجهالذميذكرهإذاالخلافتقتضيظواهرلأصحابناووردت

بعد.سحنونوابنالقاسمابنكلاممنعليهاستقف،به

المدنيين.أصحابهعنفيهاالخلافالمصعبأبووحكى

يجبالإسلاملأن،قتلهإسلامهيسقط:فقيل،أسلمثمسبهاذاواختلفوا

بغضهفيالكافرباطنةنعلملأنا،تابثمسبهإذاالمسلمبخلاف،)3(قبلهما

مخالفةإلا]اهأظهرمايزدنافلم،إظهارهمنمنعناهلكنا،بقلبهوتنقصه،له

قبله،ماسقطالإسلامالىالأولدينهعنرجعفاذا،للعهدونقضا،للأمر

الاية(سلفقدمالهويغفرينتهواإن!فروالفذينقلم!)4(:تعالىبقوله

.38]:[الأنفال

)1(

)2(

)3(

)المعجمقذفبغيرشتممنكتأديب،الشرعيالحديبلغلاتأديبالتعزير:)ويعزر(:

(.الوسيط

.المطبوعفييردلم،"حرب"أهل:قوله

(.الوسيط)المعجموالذنوبالكفرمنقبلهكانماويمحويقطعأي(قبلهما)يجب

".تعالىالله"قال:المطبوعفي
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منهبداماوخلاف،ظاهرهحكمبباطنهظنناكاناذ،بخلافهوالمسلم

بدتقدإذ،باطنهالىاستنمنا)1(ولا،رجوعهبعدنقبلفلم،الان

.شيءيسقطهالمعليهباقيةالأحكاممن)602/ب(عليهثبتوما،سرائره

عليهوجبلمج!ي!للنبيحقلانه،قتلهالسابالذميإسلاميسقطلا:وقيل

يكنفلم،به)3(والمعزةالنقيصةإلحاقوقصده،حرمته)2(لانتهاكالقتل

منالمسلمينحقوقمنعليهوجبكما،يسقطهبالذيالإسلامالىرجوعه

المسلمتوبةنقبللاكناواذا)4(.سرقةاو،قذفأو،قتلمن:اسلامهقبل

.)6(أولىالكافرتوبةنقبللا(فأن)

وابن،القاسموابن،و"المبسوط"،حبيبابنكتابفيمالكقالأو]

أهلمن-السلامعليهنبيناشتم-فيمنوأصبغ،الحكمعبدوابن،الماجشون

ابنوقاله،يسلمأنالأقتل-:السلام-عليهمالأنبياءمنأحداأو،الذفة

.سحنونوابن،محمدوعند،""العتبيهفيالقاسم

اسلمإنولكن،تسلملا:ولا،أسلم:لهيقاللا:واصبغسحنونوقال

توبة.لهفذلك

!والثهرسولسبمن:قالأنهمالكأصحاباخبرنا:محمدكتابوفي

يستتب.ولمقتلكافرأومسلممن،الأنبياءمنغيرهاو

الكافر.يسلمأنالأ:مالكعنلناوروي

ابنفقال!ع!ي!النبيتناولراهباأن،عمرابنعن،وهبابنروىوقد

.!قتلتموهفهلا:عمر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

نفسه.فييدورلمااطمأنناولا:استنمناولا

."لانتهاكهعليهوجب":المطبوعفي

والعيب.المذمة:المعزة

."...!ماذاوقذفقتلمن":المطبوعفي

فانا".":المطبوعفي

."قبلهمايجبالإسلاملانمتجهغير-عياضالقاضيأي-قاله"ما:4458/الخفاجيقال
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إلينا،يرسللممحمداإن:قالذميئ-فيالقاسمابنعن،عيسىوروى

عليهم،شيءلا:هذانحوأو،عيسىأوموسىنبيناوإنما،إليكمأرسلإنما

مثله.علىأقرهم[تعالى]اللهلان

،قرانعليهينزللمأو،يرسللمأو،بنبيليس:فقال،سبهإنوأما

فيقتل.هذانحوأوتقؤله!شيهووإنما

دينكمإنما،دينكممنخيوديننا:النصرانيقالوإذا:القاسمابنقال[و]

أشهد:يقولالمؤذنسمعأو،القبيح)1(الكلاممنهذاونحو،الحميردين

الادبهذاففي)2(،اللهيعطيكمكذلك:فقال،اللهرسولمحمداأن

الطويل.والسجن،الموجع

يسلم،أنإلايقتلفانهيعرفشتما[!س!]النبيشتمإنوأما:)702/أ(قال

.يستتاب:يقلولم،مرةغيرمالكقاله

طائعا.أسلمإنعنديقوليومحمل:القاسمابنقال

يقولاليهودقي-في)3(سالمبنسليمانسؤالاتفيلسحنونابنوقال

الطويل.السجنمعالموجعةالعقوبةأيضايعاقب-كذبت:تشفدإذا،للمؤذن

اليهودمنالأنبياءشتممن:عنهسحنونروايةالنوادر")4(من"وفي

يسلم.أنإلأ()عنقهضربتكفروابهالذيالوجهبغيروالنصارى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.المطبوعفييردلم،"الكلام":قوله

جعلهأنفيبهعلينااللهمنبمامنهاستهزاءذلكيقول:الخفاجيقال:اللهيعطيكمكذلك

لمثلكم.مناسبأنهيعني،!شي!لنارسولا

فيتاليفله.سحنونأصحابمن،المغربأهلمنقاض،القطانسالمبنسليمانهو

فيترجمتهانظر)281(هـ.سنةصقليةفيتوفي.السليمانيةبالكتبتعرفمالكفقه

غلط.وهو"سالمبنسليم"ابن:الاصلفيوجاء.الأعلام

القيروانيزيدأبيبناللهعبدمحمدأبوالإمامصنفه.مالكالإمامفقهفيكتاب:)النوادر(

.(184،109)بفاسالقرويينمكتبةفيخطيةنسخةالنوادركتابمنويوجد.المالكي

.المطبوعمنوالمثبت،"عنقهأوأعناقهم"ضربت:الأصلفي
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-السلام-عليهالنبيسبفيقتلتهلم:قيلفإن:سحنونبنمحمدقال

علىولا،ذلكعلىالعهدنعطهململأنا:قيل؟!وتكذيبهسبهدييهومن

استحلالهدينهمنكانوإن،قتلناهمناواحداقتلفإذا،أموالناوأخذ،قتلنا

.السلامعليهنبينالسمتاظهارهفكذلك

لمسبهعلىإقرارهمعلىالجزيةالحزبأهللنابذللوكما:سحنونقال

)1(.المسلمينمنقائلقولفيذلكلنايجز

يحضنلموكما)2(،دمهلناويحل،منهمسبمنعهدينتقضكذلك

الذمة.تحصنهلاكذلك،القتلمنسبهمنالإسلام

أبيه،وعن،نفسهعنسحنونابنذكرهما:الفضلابوالقاضيقال

فتأمله.،كفروابهبما)3(فيهعقوبتهمخفففيماالقاسمابنلقولمخالف

المصعبابوفحكى،ذلكفيالمدنيينعنرويماخلافأنهعلىويدل

محمد!علىعيسىاصطفىوالذي:قالبنصرانيأتيت:قال،الزهري

جرمنوأمرت،وليلةيوماعاشأو،قتلتهحتىفضربته،فيهعليفاختلف

.الكلابفاكلته،مزبلةعلىوطرح،برجله

يقتل.:فقال؟محمداخلقعيسى:قالنصرانيعنالمصعبأبووسئل

مسكين:قالأنهعليهشهدبمصرنصرانيعنمالكاسألنا:القاسمابنوقال

الكلابكانتاذنفسه)702/ب(ينفعلملهما،)4(الجنةفيانهيخبركممحمد!

.الناسمنهاستراح()قتلوهلو!ساقيهتأكل

عنقه.تضربأنأرى:مالكقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.المطبوعفييردلم"المسلمينمن":قوله

"فكما".:المطبوعفي

"مما".:المطبوعفي

".صح.الجنةفيالان"فهو:الأصلهامشعلي

.المطبوعمنوالمثبت،"قتلتوه":الأصلفي

528



الصمت.يسعنيلاأنهرأيتثم،بشيءفيهاأتكلمألأكدتولقد:قال

والنصارىاليهودمنلمجي!النبيشتممن"المبسوطة":في)1(كنانةابنقال

أحرقهشاءوإن،جثتهحرقثمقتلهشاءوإن،بالناريحرقهانللإمامفأرى

.السلامعليهسبهفيتهافتوا)2(إذاحيابالنار

المتقدمة،القاسمابنمسألة-وذكرمصرمنماللب)3(إلىكتبوقد

عنقه،تضربوا!،يقتلبانفكتبت،مالأفأمرييقال)4(:

إنه:فقالبالنار؟يحزقثم:وأكتب!اللهعبدأبايا:قلتثم،فكتبت

!)6(بهاولاهوما(،)بذلكلحقيق

فقتلبذلكالصحيفةونفذت،عابهولاأنكرهفما،يديهبينبيديفكتبته

.(7(وحرق

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

يحيىبناللهعبيدوافتى
)8)

أصحابناسلفجماعةفي(9(لبابةوابن،

سنةولد.ضابطا،خيارا،ثقة،محدثأكان.القرطبياللهعبدبنأحمد،عمرأبوهو

.16425/النبلاءأعلامسيرفيترجمته)383(هـانظرسنةومات)992(هـ.

.بعواتتا:()تهافتوا

"ملك".:المطبوعفي

القاسم.ابنأي:قال

بالنار.بالحرقلخليق:(بذلكالحقيق

به.أحقهوما:(بهاولاه)وما

.المطبوعمنوالمثبت،"حزقأووأحرقفقتل":الاصلفي

الإماموالدهعنروى.محدثإمام،فقيهالقرطبيالليثييحيىبنيحيىبناللهعبيدهو

سيرفيترجمتهانظر.التسعينعشرفي)892(هـوهوسنةتوفي.بهوتفقه،الموطأ""يحيى

.533-13/531النبلاءأعلام

لأخبارحافظأكان.القرطبيلبابةبنعمربنيحيىبنمحمد،اللهعبدأبوالمالكيةشيخهو

فيترجمتهانظر.سنةتسعون31(هـوله)4سنةتوفي.والشعرالنحومنحظله،الأندل!

4/1.593النبلاءأعلامسير
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وتكذيب]أللهعيسىوبنوة،الربوبيةبنفي)1(استهلتنصرانيةبقتلالاندلسيين

به.عنهاالقتلودرءإسلامها)2(وبقبول،النبوةفيمحمد

وابن،القابسيمنهمالمتاخرينمنواحدغيرقال[به]و

اللهسبمن:كتابهفي)4(الجلاببنالقاسمأبوو[قال]،)3(الكاتب

.يستتابولاقتل،كافرأومسلممنورسوله

القتلدرءفيروايتينيسبالذميفي-محمدأبوالقاضيوحكى

باسلامه.عنه

عنيسقطهلاالعبادحقوقمنوشبههالقذفوحد:سحنونابنوقال

الله.حدودباسلامهعنهيسقطوانما،إسلامهالذمي

فأوجب،غيرهاولنبيذلككان(سوا!)هوللعبادفحقالقذفحدفأما

.القذفحدأسلمثمع!يمالنبيقذفاذاالذميعلى

القتلوهو!ي!النبيحقفيالقذفحدهل؟عليهيجبماذاانظرولكن

)802/أ(القتليسقطهلأم؟غيرهعلى-السلام-عليهالنبيحرمةلزيادة

فتأمله.؟ثمانينويحد،باسلامه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ناوقالت،للوحدانيةنفيهاوأظهرتأعلنثاي:(اللهعيسىوبنؤة،الربوبيةبنفي)استهلت

.كبيراعلواذلكعناللهتعالى،اللهابنعيسى

.هذاقولهابعدأسلمتإذاأي

مالكي.فقيه.الكاتببنالقاسمأبوهو

اسمه:قيل."التفريع"كتابصاحب،الجلأببنالقاسمأبوالعلامة،المالكيةشيخهو

اسمه::ويقال:قالثم،الحسينبنمحمد:عياضالقاضيوسماه.الحسينبناللهعبيد

الله.عبيدبنالرحمنعبد:الفقهاءطبقاتفيإسحاقأبوالشيخوسماه.الحسنبنالحسين

فيكهلأمات.الخلافمسائلفيكبيرمصنفوله.الأبهريبعدزمانهفيالمالكيةافقهكان

383.384-16/النبلاءاعلامسيرفيترجمتهانظر0)378(سنة

.المطبوعفييردلم،سواء"هو":قوله
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فصل

ع!ي!النبيئبسعثقتلمنميراثفي

عليهوالضلاةوغسله

أنهإلىسحنونفذهب،ع!ج!النبيبسحثقتلمنميراثفيالعلماءاختلف

كفرشبهم!ا(كفو-السلام-عليهالنبيشتمأن:قبلمنالمسلمينلجماعة

الزندقة.

كانوإن،بذلكمستسزاكانإنالمسلمينمنلورثتهميراثه:أصبغوقال

حالكلعلىويقتل،للمسلمينفميراثه،بهمستهلا)2(،لهمظهرا

.يستتابولا

فيفالحكم[عليه]للشهادةمنكروهوقتلإن:القابسيئالحسنأبووقال

منليسعليهثبتحدوالقتل،لورثتهيعني-إقرارهمنأظهرماعلىميراثه

.شيءفيالميراث

ميراثه،فيوحكمه.حذههوإذ،لقتلالتوبةوأظهربالسمثأقرلووكذلك

.الإسلامحكم،أحكامهوسائر

كانذلكعلىفقتل،منهالتوبةوأبى،عليهوتمادى،بالسمثأقرولو

وتستر[عليه]يصقىولايكفنولايغسلولا،للمسلمينوميراثه،كافرا

بالكفار.يفعلكماويوارى،عورته

بين)4(،ذلكعلى)3(المتماديالمجاهرفيالحسنأبي[الشيخ]وقول

مقلع.ولاتائبغيرمرتذكافرلأنه،فيهالخلافيمكنلا

)1(

)2(

)3(

)4(

"يشبه".:المطبوعفي

.معلنأمجاهرا:مستهلا

المصز.المستمز:المتمادي

.المطبوعفييردلم،"ذلك"على:قوله
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يتمادىالزنديقفي)1(سحنونابن:قالوكذلك،أصبغقول[مثل]وهو

قوله.على

.""العتبتةفيالقاسملابنومثله

مثله.كفرهأعلنفيمنحبيبابنكتابفيمالكأصحابمنولجماعة

منولا،المسلمينمنورثتهيرثهلاالمرتدحكموحكمه:القاسمابنقال

أيضاذلكوقال،عتقهولاوصاياهتجوزولا،اليهارتدالذيالدينأهل

وو)2(5ء

عليه.ماتأو،ذلكعلىدتل:صبغ

يستهلالذيالزنديقميراثفييختلفوإنما:زيدأبيبنمحمدأبووقال

خلاففلا(والارتداد)الكفرعلى)4(المتماديفأما،منهتقململا،به"با
-)3(.

.يورثلاأنه

وأ،بينةعليه)6(تعدلولمماتثمتعالىاللهسسث-فيمنمحمدأبووقال

عليه.يصلىإنه:تقبللم

كذبفيمنحبيبابنكتابفي،القاسمابنعن،أصبغوروى

ميراثهأن،الإسلامبهيفارقمماديناأعلنأو)802/ب(وو!واللهبرسول

للمسلمين.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

:7ورثتهترثهولا،للمسلمينالمرتدميراثإن:مالك-بقولوقال

."سحنونابنكتابفي"وكذلك:المطبوعفي

."أصبغوقاله":المطبوعفي

ويظهرها.يعلنها:بالتوبةيستهل

.المطبوعمنوالمثبت،"المتمادينفأما":الاصلفي

.المطبوعفييردلم،والارتداد"الكفر"على:قوله

تقم.لم:تعدللم

."قال":زيادةالاصلفي
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1(ص!ز
ربيعه

أحمد.

عنفيهواختلف،)3(ليلىأبيوابن،ثور)2"وأبو،والشافعيئ،

المسيب،وابن،مسعودوابن،]الله!عنهرضيطالبأبي[بنعليئوقال

والأوزاعي،،)4(والحكم،العزيزعبدبنوعمر،والشعبي،والحسن

المسلمين.منورثتهيرثه:حنيفةوأبو،وإسحاق،والليث

فللمسلمين.الارتدادفييكسبهوما،ازبدادهقبلكسبهفيماذلك:وقيل

جوابهباقيفيالحسنأبيوتفصيل:اللهرحمه]الفضل[أبوالقاضيقال

علىواختلافهما،سحنونقولوخلاف،أصبغرأيعلىوهو،بئنحسن

(سواء)،المسلمينمنورثتهورثهفمرة،الزنديقميراثفيمالكقولي

التوبة.وأظهربذلكاعترفأو،فأنكرهابينةبذلكعليهقامت

أظهرلأنه،أصحابهمنواحدوغير،مسلمةبنومحمد،أصبغوقاله

عهدعلىكانواالذينالمنافقينحكموحكمه،توبتهأوبانكاره)6(الإسلام

صوو.اللهرسول

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

مفتيوكان.تفقهوعليه،مالكعنهروى،الرأيبربيعةالمشهور،فروخبنربيعةهو

ترجمتهانظر.الصحيح(هـعلى)136سنةمات:حجرابنقال.الاجتهادأئمةومنالمدينة

.69-698/النبلاءأعلامسيرفي

)017(هـ،سنةحدودفيولد.مجتهد،حجة،حافظ،إمام،خالدبنإبراهيمهو

.76-12/72النبلاءاعلامسيرفيترجمته2(هـانظر04)سنةومات

للإمامنظيراكان.علامة،امام،القاضيالكوفيليلىأبيبنالرحمنعبدبنمحمدهو

انظر)148(هـ.سنةرمضانشهرفيومات.وسبعيننيفسنةولد.الفقهفيحنيفةأبي

.6031،316/النبلاءأعلامسيرفيترجمته

سنةومات)46(هـ.سنةنحوولد.الكوفةأهلعالم.فقيهثبتثقة،عتيبةبنالحكمهو

.-5/802213النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر(هـ.1)15

.المطبوعفيتردلم،"سواء"كلمة

."للإسلاممظهر"لأنه:المطبوعفي
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المسلمين،لجماعةميراثهأن-محمل!وكتاب""العتبيهفيعنهنافعابنوروى

لدمه.تبعمالهلأن

ا(،9والمغير،أشهبوقاله،أصحابهمنجماعةأيضأبهوقال

وسحنون.،ومحمد)3(،)2(الملكوعبد

وتاببهعليهشهدبمااعترفانأنهالى"العتبية"فيالقاسمابنوذهب

.ورثماتاوقتلحتىيقزلموإن.يورثفلافقتل

.الإسلامبوراثةيتوارثونفانهمكفراأسرمنكلوكذلك:قال

يرثههل،فيقتل!يمالنبييسحثالنصرانيعنالكاتببنالقاسمأبووسئل

؟المسلمونأمدينهأهل

أهلبينتوارثلالأنه،الميراثجهةعلىليسللمسلمينانه)4(:فأجاب

.واختصارهقوليمعنىوهذا،العهدلنقضه،فيمهممنلأنهولكن،ملتين

)1(

)2(

)3(

)4(

بنمالكبعدالمدينةاهلفقيه.المخزومىعياشبنالحارثبنالرحمنعبدبنالمغيرةهو

.الأعلام،التقريب(هـ/)188أو()186سنةمات.أن!

مفتيأ،علامةكان.الماجثونبنسلمةأبيبناللهعبدبنالعزيزعبدبنالملكعبدهو

انظر)213(هـ.سنةمات.للشافعيورفيقأ،مالكللإمامتلميذافصيحأ،،للمدينة

935.036-0/1النبلاءأعلامسيرفيترجمته

به.التعريفتقدم.مالكيفقيه،مسلمةبنمحمدهو

ميراثه.اي،لما"بأنه:المطبوعفي
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الثالثالباب

وكتبهوأنبياءهوملأئكتهتعالىالفهمسثمنحكمفي

وصحبهوأزواجهائم!ي!]النبيوال

:-تعالىاللهرحمه-القاضيقال

فيواختلف.الدمحلال!كافرالمسلمينمنتعالىاللهسالثأنخلافلا

،سحنونابن)902/أ(كتابوفي"المبسوط"فيالقاسمابنفقال!،استتابته

من)1(:يحيىبنإسحاقكتابفيمالكعنالقاسمابنورواه،ومحمد

اللهعلىافتراءيكونانإلا،يستتبولمقتلالمسلمينمنتعالىاللهسب

يستتب.لميظهرهلموإن،فيستتاب،وأظهره،بهداندينإلىبارتداده

مثله.الملكوعبد،مطرف-""المبسوطةفي-وقال!

يقتللا)3(:حازمأبيوابن،مسلم!بنومحمد،)2(المخزوميوقال!

.يستتابحتىبالسبالمسلم

)1(

)2(

)3(

.المطبوعفيتردولم،"انه":زيادةالأصلفي

به.التعريفتقدم.المخزوميالرحمنعبدبنالمغيرةهو

قال.بالمدينةالعلمأئمةمنكان.فقيه،إمام.ديناربنسلمة:حازمابيبنالعزيزعبدهو

(هـا")7سنةولد.حازمأبيبنالعزيزعبدمنأفقهمالكبعدبالمدينةيكنلم:حنبلبنأحمد

.364-8363/النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر(هـ.)184سنةساجدوهووتوفي
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يتوبوالموإن،()1توبتهممنهمقبلتابوافان،والنصرانياليهوديوكذلك

حكاهالذيوهو،كالردةكلهوذلك،الاستتابةمنبدولا،قتلوا

المذهب.عننصرابن]القاضيأ

رجلالعنرجلفي-عنهحكي-فيمازيدأبيبنمحمدأبووأفتى

بظاهريقتل:فقال،لسانيفزلالشيطانألعنأنأردتإنما:فقال،اللهولعن

.عذرهيقبلولا،كفره

فمعذور.]أتعالىاللهوبينبينهفيماوأما

)2(،الفقيهالملكعبدأخيحبيببنهارونمسألةفيقرطبةفقهاءواختلف

أنهمنها،بشهاداتعليهشهدقدوكان،التبزم)3(كثير،الصدرضيقوكان

وعمربكرأباقتلتلوماهذامرضيفيلقيتمرض)4(:مناستقلالهعندقال

كله.هذاأستوجمالم

دئه)6(تجويو()قولهمضمنوأن،بقتلهخالدبنحسينبنإبراهيمفأفتى

كالتصريح.فيهوالتعريض،منهوتظلمتعالى

عاصم،بنحسينبنوإبراهيم،حبيببنالملكعبدأخوهوأفتى

التثقيلعليهرأىالقاضيأنإلأ،عنهالقتلبطزحالقاضيسليمانبنوسعيد

التشكي.إلىوصرلمحه،كلامهلاحتمال،الأدبفيوالشدة،)7(الحبسفي

يتعلقلممحضةورذ!كفوإنه:بالاستتابةتعالىاللهسابفيقالمنفوجه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.المطبوعفييردلم،"توبتهم":قوله

المالكي.الفقيهحبيببنالملكوعبد.المطبوعمنوالمثبت،"الفقيه"بن:الأصلفي

ترجمته.تقدمت

والضجر.السامةكثير:(التبرم)كثير

عنه.ارتفاعه.(مرضبىمن)استقلاله

تضفنه.ماأي:(قوله)مضفن

وتعالى.سبحانهحقهفيمحالوهو.الظلموهو،الجورإلىنسبتهاي:(لله)تجويو

.والأغلالالقيودبوضعأي:الحيس(في)التثقيل

833



دين)1(منالانتقالوإظهار،اللهسببغيرالكفرقصدفأشبه،اللهلغيرحقبها

.للإسلامالمخالفةالاديانمناخردينإلى

اتهمناهقبلالإسلامإظهاربعدذلكمنهظهرلماأنه:استتابتهتركووجه

أحد،هذافييتساهللاإذ،لهمعتقدوهوإلأبهينطقلملسانهانوظنئا

إلىدينمنانتقلوإذا،توبتهتقبلولم،الزنديقبحكم)216/ب(لهفحكم

من)2(الإسلامربقةخلعأنهأعلمقدفهذاالارتدادبمعنىالسمثواظهر،اخر

علىيستتابالمرتذ:حكمهذاوحكم،بهالمتم!كالاؤلبخلاف،عنقه

بئناهماعلى،وأصحابه،مالكمذهبوهوالعلماء)3(اكثرمذاهبمشهور

فصوله.فيالخلافوذكرنا،قبل

فصل

بهيليقلاماتعالئاللهالئأضافمنحكم[في

المفضيوالخطأوالاجتهادالتأويلطريقعن

])4(والبدعةالهوىالئ

الزذةولاالسمثطريقعلىليسبهيليقلاماتعالىاللهإلىأضافمنوأما

إلىالمفضيوالخطأ،والاجتهاد،التأويلطريقعلىولكن،الكفروقصد

ممافهذا،كمالصفةنفيأو،بجارحةنعتأو،تشبيهمن،والبدعةالهوى

.ومعتقدهقائلهتكفيرفيوالخلفال!لفاختلف

تحيزواإذاقتالهمفييختلفواولم،ذلكفيواصحابهمالكقولواختلف

،-5ء-)5(.

المنفردفياختلفواوإنما،قتلواوإلاتابوافان،يستتابونوانهم،لمحئه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.المطبوعفييردلم،"دين"من:قوله

.()النهايةونواهيهوأوامرهوأحكامهحدودهأي:(الإسلام)ربقة

."العلماهلأكثر)مذاهب:المطبوعفي

.عنديمنحاصرتينبينما

للمخالفةإظهارابهممختصبمكانوانفردوا،بعضإلىبعضهمانضمأيفئة(:)تحيزوا

.والهوىوالبدعة
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قتلهم،وترذ،بتكفيرهمالقولتزذوأصحابهمالكقولفأكثر،منهم

وتستبين)1(،إقلاعهميظهرحتى،سجنهموإطالة،عقوبتهمفيوالمبالغة

بصبيغ)2(.عنه]اللهارضيعمرفعلكما،توبتهم

،الماجشونبنالملكوعبد،الخوارجفيالموازبنمحمدقولوهذا

،الموطأ)3(فيمالكقولفسروبه،الأهواءأهلجميعفيسحنونوقول

فيقولهممن،(وعقه))4(،وجده،العزيزعبدبنعمرعنرواهوما

.قتلوالآوإتابوافان،يستتابون:القدرية

والقدرية،،)6(الإباضيةمنالاهواءأهلفيالقاسمابنعن،عيسىوقال

عزاللهكتابلتأويل،والتحريفالبدعأهلمنالجماعةخالفممنوشبههم

وميراثهم،قتلواوإلاتابوافان.أسزوهاوذلكأظهروايستتابون:وجل

لورثتهم.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

عليه.همماتزكهم:()إقلاعهم

ابنقال.الحنظليسهلابن:ويقال.عسيل:ويقال،عسلبن-عظيمبوزن-صبيغهو

ومتشابهه.القرانمشكليتتبعكان."مشهورةعمرمعوقصتهإدراك"له:الإصابةفيحجر

عمرواتهمه:العسكريأحمدأبووقال.يحمقكانأنهالاشتقاقكتابفيدريدابنوذكر

تأديبأ.البصرةإلىونفاهعمرسيدناضربهلذلك.وسوءفتنةداعيةوهو".الخوارجبرأي

والحطللتهجمذريعة-القصةهذهمن-المغرضينبعضواتخذ.يجالسوهألاالناسوأمر

الفتنةوأدحيث،عينهالصوابهوعمرفعلهوما.الخطاببنعمرالعادلالخليفةقدرمن

داعيتها.وعاقب،أصولهامنواجتثها،مهدهافي

أنه.عنقهفاضربوادينهغيرمن،أعلمواللهنرىفما،!يلأالنبيقول"ومعنى:وفيه2736/

قتلوا،عليهمظهرإذاأولئكفان.وأشباههمالزنادقةمثل،غيرهإلىالإسلاممنخرجمن

أرىفلا.الإسلامويعلنون،الكفريسرونكانواوأنهم.توبتهمتعرفلالأنهيستتابواولم

."...قولهممنهميقبلولا،هؤلاءيستتابأن

الحكم.بنمروانهو:العزيز(عبدبنعمر)جد

.مروانبنالملكعبدالأمويالخليفةهوالعزيزعبدبنعمرعئم:()عمه

قال.التميميالمقاعسيإباضبناللهعبدإلىينسبون.الخوارجفرقمنفرقة:()الإباضية

ولهم،العمانيةالمملكةاهلاكثر،اليومالمشرقفي"وهم:462/الاعلامفيالزركلي

."إباضيةسكانهامعظم"ميزاب"واديفبلادالجزائرفيأما.والسيادةالإمامةفيها
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وغيرهم،القدرأهلفيمحمد""كتابفيالقاسمابنأيضامثلهوقال!

عليه.أنتمماأ()217/اتركوا:لهميقال!أنواستتابتهم:قال!

قال!:،البدعأهلوسائروالقدريةالإباضثةفي"المبسوط"فيلهومثله

العزيز.عبدبنعمرعملوبهذا،ال!وء)1(لرأيهمقتلواوإنما،مسلمونوهم

تابفإن،استتيبتكليماموسىيكفملماللهإن:قال!من:القاسمابنقال!

قتل.لآوإ

الخوارجمنأمثالهموتكفيرتكفيرهميرىأصحابنامنوغيرهحبيبوابن

.)2(والمرجئةوالقدرية

كافو.إنه،كلالمللهليس:قال!فيمنمثلهسحنونعنأيضارويوقد

،مسهر)3(أبي:الشاميينروايةفيفأطلق،مالكعنالزواياتواختلفت

،القدريزواجفيشووروقد،عليهمالكفرالطاطري)4(محمدبنومروان

أعجبكغ(ولؤمشركمنضئرمؤمقولعئد!و:تعالىاللهقال!،تزوجهلا:فقال!

.]122:البقرةأ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

كفار.كلهمالأهواءأهل:(قال!)أنهأيضاعنهوروي

الحق.وأهلالسنةلجماعةالمخالفالفاسدالسيىء:)السوء(

الحكميرجئونبل،بشيءالمسلمينمنأحدعلىيحكمونلا،إسلاميةفرقة:()المرجئة

طاعة"الكفرمعينفعولا،معصيةالإيمانمعيضرلا"إنه:أقوالهمومن.القيامةيومإلى

.(الوسيط)المعجم

وشيخالعلمأوعيةمنكان،إمام،فقيه،ثقة.الدمشقيالغسانيمسهبربنالأعلىعبدهو

النبلاءأعلامشرفيترجمتهانظر)218(هـ.سنةوتوفي)014(هـ،سنةولد.الشام

.238-01/228

الكرابيسالثيابباعمنكل:الطبرانيقال.الطاطريالدمشقيالاسديمحمدبنمروانهو

نسبة-الدارانيسليمانأبوقال.حافظا،قدوة،إماماكان.الطاطري:لهيقال،بدمشق

.(012)سنةمات:البخاريقال.محمد"بنمروانمنخيراشاميأرأيتما-داريابلدناإلى

.512-9051/النبلاءأعلامشرفيترجمتهانظر.سنة)63(عاش:الذهبيوقال

.المطبوعفييردلم،"قال"انه:قوله
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:جسدهمنشيءإلىوأشار،][تعالىاللهذاتمنشيئاوصفمن:وقال!

بنفسه.اللهشبهلأنه،منهذلكقطع،بصرأو،سمعأو،يد

.فاقتلوهكافر-:مخلوقالقران:قال!فيمن-وقال!

حتىويحبس،ضزباويوجع،يجلد-:نافعابنروايةفي-أيضاوقال!

.يتوب

توبته.تقبلولايقتل:عنهالتنيسي)1(بكربنبشرروايةوفي

أئمةمنالتسترياللهعبدأبووالقاضي،البزنكانياللهعبدأبوالقاضيقال!

الداعية.المستبصر)3(يقتل،مختلفجوابه:أصحابنا)2(منالعراقيين

خلفهم.الصلاةإعادةفيقولهاختلفالخلافهذاوعلى

.القدرييستتابلا:الشافعيعن،المنذرابنوحكى

سعد،بنالليث:بهقال!وممن،تكفيرهمالسلفأقوال!واكثر

قالفيمنذلكعنهموروي،)4(لهيعةوابن،عيينةوابن

،،ووكيع)6((والاودي)،المباركابنأيضاوقاله،القرانبخلق

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

والتنيسي:.وغيرهالبخاريلهروى2(00)سنة:وقيلهـ.2(0)5سنةمات،يغربثقة

.(وفروعه)التهذيب0مصربدياربلد،تنيسإلىنسبة

.المطبوعفييردلم،أصحابنا"من":قوله

وجهالته.بضلالتهمعجبوهوشريعتهبأمورخبرةلهالذيأي

سعد،بنالليثمعمصرديارمحدث،العلامة،الإمام،القاضي.لهيعةبناللهعبدهو

.31-811/السيرفيمطولةترجمةلههـ.()174سنةهـوتوفي)69(أو)59(سنةولد

"مقبول:التقريبفيحجرابنقال،"حكيمبنعثمان"وهو:والقاريالخفاجيشرحفي

إدري!بناللهعبدهناالمقصودالأوديولعل:هـقلت)921(سنةمات،العاشرةكبارمن

سنة)012(هـوماتسنهولدالعابدالفقيه،القدوةالمقرىءالحافظالإمام.الاودي

.-94248/السيرفيترجمتهانظرهـ.()291

وأ()691سنةاخرفي"مات:حجرابنقال.عابد،حافظثقة.الرؤاسيالجراحبنوكيعهو

=.-9041168/النبلاءأعلامسيرفيمطولةترجمةله.سنةسبعونولههـ.()791سنةأول
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بنوعلي،3(وهشيم،)2(الفزاريإسحاقوأبو،)1(غياثبنوحفص

،والفقهاء،المحدثينأكثر)902/ب(قولمنوهو،آخرينفي)4(عاصم

المضلة،الأهواءوأهل،والقدرية،الخوارجوفي،فيهموالمتكلمين

فيقالواوكذلك،حنبلبنأحمدقولوهو،المتأولينالبدعوأصحاب

.الأصولهذهفيوالشاكة)6(()الواقفة

طالب،أبيبنعلي:تكفيرهمبتركالآخرالقولمعنىعنهرويومضن

)7(،والنظار،الفقهاءمنجماعةرايوهو،البصريوالحسن،محمروابن

ومن،حروراء)8(أهلورثةوالتابعينالصحابةبتوريثواحتخوا،والمتكلمين

أحكاموجري،المسلمينمقابرفيودفنهم،منهمماتمضنبالقدرعرف

عليهم.الإسلام

)1(

)2(

)ص!(

)4(

)6(

)7(

)8(

سنةولدومحدثها.الكوفةقاضي.النخعيعمرأبوالقاضيالعلامةالحافظالإمامهو

34.-922/السيرفيترجمتهانظر(هـ.)591أو()491سنة(هـومات1)17

وأ()185سنةمات.الشاميالفزاريمحمدبنإبراهيم،المجاهدالحافظالكبيرالإمامهو

سيرفيترجمتهانظر.بقليلجاوزهاأو،الثمانينأبناءمن:قلت:الذهبي)186(هـقال

.543-8953/النبلاءاعلام

السلمي-عظيمبوزن-بشيربنهشيموحافظها،بغدادمحدث،الإسلامشيخ،الإمامهو

".الثمانينقاربوقد(هـ،)183سنة"مات:حجرابن(هـقال51)4سنةولد.الواسطي

.492-8287/النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر

ولد.الواسطيالتيميالقرشيالحسنأبوالعراقمسند،المحدثينشيخ،العالمالإمامهو

سيرفيترجمتهانظر."التسعينجاوز2(هـوقد0)1سنة"مات:حجرابن(هـقال1)70سنة

."علقمةبن"وعدي:زيادةالأصلوفي.262-9942/النبلاءأعلام

فلم،عليهمالأدلةلتعارضأولجهلهمالسنةأوالبدعةاتباعفيتوقفواقوم)الواقفة(:

.مخلوقغيرأو،مخلوقالقران:يقولوا

هوهل،القرانفيالثكلهموقعقومهم:التلمسانيقال.المترددةأي)الشاكة(:

لا.أممخلوق

.المناظرةعلىوالقادرين،بالأدلةوالمعرفةالنظرأصحاب:أي.ناظيرجمع:)النظار(

بقرب،حروراءإلىنسبة-الحروريةلهميقالالخوارجمنطائفةهمحروراء(:)أهل

عق.اللهرضيعليأسيدناخالفواحينوتحكيمهماجتماعهمأولبهاوكان-الكوفة
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:البدعاهلوسائرالقدريةفيمالأقالوانما:القاضياسماعيلقال

فيقالكما،الأرضفيالفسادمنلأنهقتلوا"والاتابوافان،"يستتابون

هوانماالمحاربوفساد،قتله،يقتللموان،قتلهالإمامرأىان:المحارب

سبيلمنالدينامرفيأيضايدخلقدكانوان،الدنياومصالحالأموالفي

الدنياأمرفييدخلوقد،الدينعلىمعظمهالبدعأهلوفساد.والجهادالحج

.للصوابالموفقوالله،العداوةمنالمسلمينبينيلقونبما

فصل

)1(المتأوليناكفارفيالقولتحقيقفي

ممن،المتأؤلينوالاهواءالبدعأصحابإكفارفيالشلفمذاهبذكزناقد

إليه.قولهيؤديهبمايقوللاعليهوقفإذاوهو،كفرالىمساقهيؤديه،قولاقال

صوبمنفمنهم،ذلكفيوالمتكلمونالفقهاءاختلف،اختلافهموعلى

مناخراجهميرولمأباهمنومنهم،السلفمنالجمهوربهقالالذيالتكفير

عصا!فساقهم:وقالوا،والمتكلمينالفقهاءأكثرقولوهو،المؤمنينسواد

قالولهذا،بأحكامهملهمونحكم،المسلمينمنونوارثهم،ضلال

:قال)2(غيرهولا،وقتفيخلفهمصلىمنعلى)021/أ(إعادةلا:لسحنون

وأشهب،،كنانةوابن،المغيرةمثل)3(:مالكأصحابجميعقولوهو

.الإسلاممنيخرجهلموذنبه،مسلملأنه:قال

واختلافضدهأوبالتكفيرالقولعنووقفوا،ذلكفيآخرونواضطرب

هذامننحووإلىمنهخلفهمالملاةاعادةعنوتوقفه،ذلكفيمالكقولي

منانها:وقال،والحقالتحقيقأهلامامبكرأبوالقاضيذهب

)1(

)2(

)3(

وأولوا،صحيحةيجعلهابماالباطلةعقائدهماولواالذينالبدعأصحابهم:)المتأولين(

ظاهرها.المشكلالنصوصبعض

.المطبوعفييردلم."غيرهولاوقت"في:قوله

."كلهم":المطبوعفي
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(1)تصالمعوا

ليه.إ

يؤذيقولاقالواوإنما)2(،الكفرباسميصرحوالمالقومإذ،

أنسبنمالكإمامهقولاضطرابنحوعلىالمسألةفيقولهواضطرب

لاتحلبالتأويلكقرهممنرايعلىإنهم:كلامهبعضفيقالحتى

متتهم.علىالصلاةولا،ذبائحهمأكلولا،مناكحتهم

المرتذ.ميراثفيالخلافعلى)3(مواريثهمفيويختلف

منهمنوزثهمولا،المسلمينمنورثتهممئتهمنوزثأيضا:وقال

قولفيهاضطربوكذلك،بالمالالتكفيرتزكالىميلهواكثر،المسلمين

خصلةالكفروأن،التكفيرتزكقوليوأكثر،الاشعريالحسنأبيشيخه

وجل.عزالباريبوجودالجهلوهو،واحد!

فييلقاهمنبعضأو،المسيحاو،جسماللهأناعتقدمن:مرةوقال

كافو.وهو،بهبعارففليس،الطرق

محمد:لابيأجوبتهفي]الله[رحمه)4(المعاليأبوذهبهذاولمثل

يصعب،فيهاالغلطبأنلهفاعتذر،المسألةعنسألهوكان،()الحقعبد

الدين.فيعظيم)6(،منهامسلماخراجاو،الملةفيكافرإدخاللان

أهلفيالتكفير)7(منالاحترازيجبالذي:المحققينمنغيرهماوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

الصعبة.المشكلات:)المعوصات(

.بالكفر"يصرحوا"لم:المطبوعفي

.""موارثتهم:المطبوعفي

ترجمته.تقدمت،الجوينيهو

الصقلي.السهميمحمدأبو،المالكيةشيخ،الإمام،هارونبنمحمدبنالحقعبدهو

والفروقالنكت:كتبهمن.وباحثهالحرمينإمابمالمعاليأبابمكةوناظر،مراتحبئ

الإشبيليالحقعبدغيروهو)466(هـ.سنةبالإسكندريةمات.وغيره"المدونةلمسائل

.203-18/103النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر.""الأحكامكتابصاحب

."عنها":المطبوعفي

.المطبوعمنوالمثبت،"الكفر":الأصلفي
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تركفيوالخطأ)2(،خطرالموحدين)1(المصليندماءاستباحةفان،التأويل

واحد.مسلمدممن)3(،محجمةسفكفيالخطأمنأهونكافرألف

عصموافقد-الشهادةيعني-قالوها"فاذا:السلامعليهقالوقد-0018

.")4(اللهعلىوحسابهم،بحقهاالاوأموالهمدماءهممني

خلافهاويستباح21/ب()0تزتفعولا،الشهادة(مع)بهامقطوعفالعصمة

عليه.قياسولا،شرعمنقاطعولا،بقاطعإلا

منهاجاءفما،للتاويلمعرضةالبابفيالواردةالأحاديثوألفاظ-1018

.")6(الإسلامفيلهمسهم"لا:وقوله،القدريةبكفرالتصريحفي

فيوكذلك،عليهماللعنةوإطلاق،بالشزك)7(الرافضةوتسميته-2018

بالتكفير،يقولمنبهايحتجفقد،والبدعالأهواءأهلمنوغيرهمالخوارج

الكفرةغيرفيالحديثفيالالفاظهذهمثلوردقدبأنهعنهاالاخريجيبوقد

.إشراكدونوإشراك،كفردونوكفو،)8(التغليظطريقعلى

،[والزور]،والزوج،الوالدينوعقوق،الرياءفي:مثلهوردوقد

معصية.وغير

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.المطبوعفييردلم،"المصلين"دماء:قوله

.خطأ""الى"خطر"المطبوعفيوتحرف،اللهغضبمنهيخشىعظيمأمر:أي:خطر

الحجامة.دمفيهايؤخذآلة:محجمة

.المطبوعفييردلم،فقد"":وقوله.(1)913برقمتقدم

تحريف.وهو،"من":المطبوعفي

ابنحديثمن،وغيره)519(برقمالسنةفيعاصمأبيوابن،)9214(الترمذيأخرجه

حديثوهذا،خديجبنورافع،عمروابن،عمرعنالبابوفي:الترمذيقال.عباس

.وغيرهالعلائيوضعفه،(405)4الصغيرالجامعفيالسيوطيوحئنه."صحيححسنغريب

يعلىأبوواخرجه.ضعيفواسناده.عباسابنحديثمنوغيره)2586(يعلىأبوأخرجه

"رواه01/22:المجمعفيالهيثميقال.!شيبمحمدبنتفاطمةحديثمن)9674(

)الرافضة(:."أعلمفيمافاطمةمنتسمعلمعليبنتزينبأنإلاثقاتورجالهالطبراني

بها.التعريفتقدم

والتخويف.الزجرفيالمبالغةأي
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قاطع.بدليلإلاأحدهماعلىيقطعفلا)1(للأمرينمحتملاكانوإذا

)2(.دليلولا

الكفار.صفةوهذه")3(البرئةشرمن"هم:الخوارحفيوقوله-3018

وأ،قتلهملمنطوبى،السماءأديمتحتقبيل"شز:وقال-4018

5")4(.قتلو

.(عاد")قتلفاقتلوهموجدتموهمفاذا":وقال-5018

يرىمنبهفيحتبئ،بعادتشبيههممعلاسيما،الكفرهذاوظاهر

المسلمينعلىلخروجهمقتلهممنذلكانماالاخر:لهفيقول،تكفيرهم

عليهم.وبغيهم

هاهنافقتلهمالإسلاأ")6(أهل"يقتلون:نفسهالحديثمنبدليله-6018

كفر.لاحد

يحكمبقتلهحكممنكلوليس،للمقتوللا،وحفهللقتلتشبيهعادوذكر

.بكفره

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

.المطبوعمنوالمثبت،""للاخرين:الأصلفي

.المطبوعفييردلم،"دليل"ولا:قوله

."والخليقةالخلقشر"هم:بلفظذرأبيحديثمن()3018مسلمأخرجه

أنسحديثمن)8093(يعلىأبووأخرجه)المناهل/9134(.أن!عنالبيهقيأخرجه

طوبى،قتلهملمنطوبى،قتلهملمنطوبى،السماءظلتحتقتلىشر"هم:بلفظأيضا

"...صحيحالحديثولكن،ضعيفإسناده":اسدحسينالفاضلأستاذناقال."قتلوهلمن

جماعة.:()قبيل

وأخرح.عاد"قتللأقتلنهمأدركتهم"لئن:بلفظالخدريحديثمن(1)640مسلمأخرجه

فاقتلوهم،لقيتموهم"فأينما:مرفوعأعليحديثمن(01)66ومسلم،(05)57البخاري

".القيامةيوماللهعندقتلهملمنأجراقتلهمفيفان

.الخدريحديثمن(4601)مسلمأخرجه
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عنقهأضربدعني:الحديثفيخالدبقولويعارضه-7018

")1(.يصلي"لعله:قال!اللهرسوليا

يجاوزلاالقران"ئقرؤون:السلامعليهبقولهاحتجوافإن-8018

قلوبهم.يدخللمالإيمانأنفأخبر،")2(حناجرهم

ثم،الزمئةمنالسهممروقالدينمن"يمرقون:قولهوكذلك-9018

.")4(فوقهعلىالسهميعودحتى)3(اليهيعودونلا

منيتعلقلمانهعلىيدل!(")والدمالفرث"سبق:وبقوله-0181

.بشيءالإسلام

معانيهيفهمونلاأي)6("حناجرهميجاوز"لامعنى|ن:الاخرونأجابه

جوارحهم.أ(21/)1بهتعملولا،صدورهملهششرحولا،بقلوبهم

.")7(الفوقفي"ويتمارى:بقولهوعارضوهم-1181

حاله.فيالتشككيقتضيوهذا

سمعت:الحديثهذافيالخدريسعيدأبيبقول!احتجواوإن)8(-1812

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.الخدريحديثمن(01/441)64ومسلم،(1435)البخاريأخرجه

جمع:()حناجرهم.الخدريحديثمن(6401/431)ومسلم،5(0)58البخارياخرجه

.الحلقوموهي،حنجرة

تحريف.وهو،حق"":المطبوعفي

)يمرقون.(6401/481)مسلمصحيحانظر.الخدريحديثمن)7562(البخارياخرجه

السهميخرقكما،ويتعدونهويخرقونهيجوزونهأيالرمئة(:منالسهممروقالدينمن

منه.الوتريثثتحيث:السهممنالفوق:()فوقه.()النهايةمنهويخرجبهالمرميئالشيء

الفرث)سبق.الخدريحديثمن)6401/148(ومسلم،)0361(البخاريأخرجه

.الكرشفيمااسم:والفرث.شيءمنهمافيهيعلقولم،جاوزهماقدالسهمأنأي:(والدم

.المطبوعفيتردلم،""أي:كلمة

يأ)يتمارى(:.الخدريحديثمن)6401/147(ومسلم،)3196(البخاريأخرجه

.092(/12)الفتحالسهممنالوترموضع:و)الفوق(؟الدممنشيءفيهابقيهليتشكك

.المطبوعفيتردلم،"إن":كلمة
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الأمة،هذهمن:يقلولم)1(")2(الأمةهذهفي"يخرج:يقول!ي!اللهرسول

اللفظ.وإتقانه،الروايةسعيدأبيوتحرير

بكونهمتصميحاتقتضيلا""فيب:العبارةبأن:الآخرونأجابهم-1813

قدأنهمعالأمةمنوكونهمللتبعيضهيالتي"من"لفظةبخلاف،الأمةغيرمن

من"يخرج:الحديثهذافيوغيرهمأمامةوأبي،ذروأبي،عليعنروي

")1(.أفتي

تعويلفلا،مشتركةالمعانيوحروف،امتي")4(منو"سيكون-1814

لكن،"من"بفيهاإدخالهمعلىولا،"في"بالأمةمنإخراجهمعلى

يدلمماوهذا.عليهنبهالذيالتنبيهفيشاءماأجاد-عنهاللهرضي-سعيدأبا

،الالفاظمنواستنباطها،للمعانيوتحقيقهم،الصحابةفقهسعةعلى

الرواية.فيوتوقيهم،لهاوتحريرهم

كثيرةمقالاتفيهاالفرقمنولغيرهم.السنةلأهلالمعروفةالمذاهبهذه

باللهالكفرإن)6(:شبيببنومحمد(جهم)قولاقربها،سخيفةمضطربة

ذلك.بغيرأحديكفرلا،بهالجهل

لهوتجويرا،بخلقهللهتشبيهاتأويلهكانمتأؤلكلإن:)7(الهذيلأبووقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.المطبوعفيتردلم،""الامةكلمة

.(01/471)64ومسلم،)3196(البخاريأخرجه

علي.حديثمن(0/1561)66مسلمأخرجه

.432-6522/الزوائدمجمعوانظر.الغفاريذرأبيحديثمن(01)67مسلمأخرجه

به.التعريفتقدم.السمرقنديصفوانبنجهمهو

.912-1/182الإسلاميينانظرمقالات.النظامسئاربنإبراهيمتلاميذمن،المعتزلةمن

أنكرالذي،التصانيفصاحب.العلأفالبصريالهذيلبنمحمد،المعتزلةرأسهو

واخرا،نهايةعليهاللهيقدرلماوأن،اللههما:وقال،والقدرةالعلمحتى،المقدسةالصفات

قال.أصلاذرةخلقعلىتقدرلمخرجتفان،الفعلإلىخرجتلونهايةللقدرةوأن

فيوانقلع،التسعينوجاوز،الهذيلأبيعمروطال:قالثم.وإلحاد"كفر"وهذا:الذهبي

.-0/1542543النبلاءأعلامسيرانظر)235(هـ.سنةإلىبقي:ويقال)227(هـ.سنة
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قديماشيئاأثبتمنوكل،كافوفهولخبرهوتكذيبا،فعلهفي

كافر.فهو،الله:لهيقاللا

فيماوكان،عليهوبنى،الأصلعرفممنكانإن:المتكلمينبعضوقال

يكونأنإلا،ففاسقالبابهذامنيكنلموإن،كافرفهواللهأوصافمنهو

كافر.غيرمخطىءفهوالأصليعرفلممفن

فيالمجتهدينأقوالتصويبإلى)1(العنبريالحسنبناللهعبيدوذهب

أجمعواإذ،الأمةفرقذلكفيوفارق،للتاويلعزضةكانفيماالدينأصول

عاصاثمفيهوالمخطىء،واحدفيالديناصولفيالحقأنعلىسواه

.تكفيرهفيالخلافوإنما.فاسق

داودعناللهعبيدقولمثلالباقلانيبكرأبوالقاضيحكىوقد

اللهعلممنكلفيذلكقالاأنهماعنهماقوموحكى:قال،)2(الأصبهاني

منأوملتنا)211/ب(أهلمنالحقطلبفيالوسعاستفراغحالهمنأسبحانه]

غيرهم.

)1(

)2(

)3(

)4(

العاقةمنكثيراأنفي،وثمامة)4(،)3(الجاحظ:القولهذانحووقال

فيحجرابنقال."مصيبمجتهد"كل:قولهعليهعابوالكن.قاضبى،فقيه،ثقة،محدث

عنهذكرتالتيالمسألةعنرجعأنه"ثقاته"فيالازديإسماعيلبنمحمدونقل":التهذيب

.(الأعلام،)التهذيب(هـ.1)68سنةبالبصرةتوفي."أعلمواللهالصوابلهتبينلما

خلفبنعليابنهوالاصبهانيوداود.المطبوعمنوالمثبت،""الأصفهاني:الاصلفي

2(هـومات00)سنةداودولد.اليومأتباعلهيبقولماندثرالذي.الظاهريالمذهبصاحب

.1(-7980)13/النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر027(هـ.)سنة

له،الدينقليلماجنأ"كان:الذهبيقال.المعتزليالبصريبحربنعمرو،عثمانأبوهو

وا)025(سنةمات".والتبيينو"البيانو"البخلاء""الحيوان":تصانيفهمننوادر"

.053-1/1526النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر)255(هـ.

انظر)213(هـ.سنةتوفي.القرانبخلقالقائلينالمعتزلةرؤوسمن.أشرسبنثمامةهو

.602-0/1302النبلاءأعلامسيرفيترجمته
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لمإذ،عليهملهحجةلاوغيرهمواليهودالنصارىومقلدة)1(والبلهوالنساء

.الاستدلالمعهايمكنطباعلهمتكن

.")3("التفرقةكتابفيالمنحىهذامنقريبأ)2(الغزالينحاوقد

النصارىمنأحدايكقرلممنكفرعلىبالإجماعكافركلههذاوقائل

شذ.أو،تكفيرهمفيوقفأو،المسلميندينفارقمنوكل،واليهود

فيوقففمن،كفرهمعلىوالإجماعالتوقيفلأن:بكرأبوالقاضيقال

فيهالشك[أ]ووالتكذيب.فيهشكأو،والتوقيف،النصكذبفقدذلك

كافر.منإلايقعلا

فصل

وأيتوقفوما،كفرالمقالاتمنهومابيانفي

بكفرليسوما،فيهيختلف

مجالولا،الشرعمورده،فيهاللبسوكشف،الفصلهذاتحقيقاناعلم

وأ،الزبوبيةبنفيصزحتمقالةكلأنهذافيالبينوالفصل،فيهللعقل

كمقالة،كفر-فهي)4(اللهمعأو،اللهغيرأحدعبادةأو،الوحدانية

،الديصانية)7(من)6(الاثنينأصحابفرقوسائر،()الدهرية

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

الغفلة.عليهوغلبت،عقلهضعفمنوهو،أبلهجمع:()البله

سنةولد.الدينعلومإحيامكتابصاحب.الثافعيالغزاليمحمدبنمحمد،حامدأبوهو

.346-91322/النبلاءأعلامسيرفيمطولةترجمةله5(هـ.0)5سنة(هـوتوفي045)

للغزالي،تعالناللهرحمهالمصنفنسبه"وما:حجرابنقال.الاصولفيكتاب:()التفرقة

.يردهبماالاعتقاد"في"الاقتصادكتابهفيالغزاليصرح

.!فهو":المطبوعفي

الدهر.ببقاءيقولون،بالاخرةيؤمنونلا،الملاحدةهم:()الدهرية

.1/422والنحلالمللانظر.أزليانوالظلمةالنورانيزعمونالذينهم:(الاثنين)اصحاب

النورهما:بخالقينيقول،ديصاناسمهالمجوسمنرجلإلىنسبة)الديصانئة(:

.()474صالنديملابنالفهرستانظر.والظلمة
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،)3(والمجوس،والنصارى،الصابـين)2(منوأشباههم،)1(والمانوية

وأالشمساو،الشياطينا]وأ،الملائكةاو،الاوثانبعبادةاشركواوالذين

وأهل،العربمشركيمن،اللهغيراحدأو،الناراو،النجومأو،)4(القمر

.كتابالىيرجعلاممنوغمرهم،()والسودان،والصين،الهند

)9(الباطنيةمن)8(والتناسخ)7(،الحلولواصحاب،)6(القرامطةوكذلك

.(])13والغرابية()12والبيانية(11والجناحية)ا،الروافضمن(01)والطيارة

كل.ظلمةوالاخرنورأحدهما:اثنانالعالممبدأان:القائلمانيإلىنسبة)المانوية(:)1(

.472-456صالنديملابنالفهريستانظر.الآخرعنمنفصلمنهماواحد

الشمالمهبوقبلتهم،نوحملةعلىأنهمويزعمون،الكواكبيعبدونقوم:)الصابئين()2(

(.الوسيط)المعجمالنهارمنتصفعند

النار.عبدة:()المجوس)3(

.المطبوعفييردلم،القمر"او":قوله(4)

.(الوسيط)المعجم.البشرةسود،الناسمنجيل:()السودان)5(

بها.التعريفتقدم:()الفرامطة)6(

.(الوسيط)المعجمشيءكلفيحاكاللهأنالقائلون:(الحلول)اصحاب)7(

منزلةاقلأوأعلىحيوانإلىتنتقلالميتروحأنمؤداهاعقيدة:الروحتناسخ:()التناسخ)8(

يقولونلاالعقيدة5هذوأصحاب،ماتالذيصاحبهاسلوكعلىجزاء،تعذبأولتنعم

باخثصار(.الوسيط)المعجمبالبعث

)المعجمالتاويلفيوتمعنوباطنأ،ظاهراللشريعةانتعتقدالشيعةمنفرقة)الباطنية(:)9(

.(الوسيط

.الطيارجعفربناللهعبدبنمعاويةبناللهلعبدنسبوا.الشيعةغلاةمنفرقة:()الطيارة(01)

جعفربناللهعبدبنمعاويةبناللهعبدأصحابوهم،الشيعةغلاةمنطائفة)الجناحئة(:)11(

.-1/6768الإسلاميينمقالاتوانظر.(الوسيط)المعجمالجناحينذي

الدولةاواخرفيظهر،التميميسمعانبنبيانأتباع،الشيعةغلاةمنطائفة)البيانية(:)12(

ابنهفيثم،الحنفيةبنمحمدفيثم،عليفيحفتاللهروحانيذعيوكان،الاموية

والنحلالمللوانظر(.الوسيط)المعجمإليهانتقلتثم،محمدبناللهعبد:هاشمابي

.-16667/الإسلاميينومقالات،1136/

سموا.عتي!لمحمدوليسلعليأرسلجبريلأنيزعمون.الشيعةغلاهمنفرقة)الغرابية()13(

.بالغرابالغرابمنبعليأشبهع!النبيكان:قالوالانهمبذلك
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وأ،حيغيرأنهاعتقدولكنه،ووحدانيتهاللهبالهيةاعترفمنوكذلك

وأ،صاحبةأو،ولدالهادعىأو،مصورأومحدثوأنه،قديمغير

قديماشيئاالأزلفيمعهأنأو،عنهكائنأو،شيءمنمتولدأنهأو،والدا

باجماعكفركلهفذلك،غيرهمدبراأو،سواهللعالمصانعاثمأنأو،غيره

،)2(والمنجمين،)1(الفلاسفةمنالإلهئينكقول،ا!لمين

إليه،والعروج،اللهمجالسةادعىمنوكذلك)212/أ(،والطبائعيين)3(

المتصوفة،بعضكقول،الأشخاصأحدفيحلولهأو،ومكالمته

والقرامطة.،والنصارى،والباطنية

ذلكفيشكاو،بقائهأو،العالمبقدمقالمنكفرعلى)4(يقطعوكذلك

وانتقالها،الأرواحبتناسخقالأو،والدهرية،الفلاسفةبعضمذهبعلى

وخبثها.(زكائها)بحسبفيهاتنعيمهاأووتعذيبها،الأشخاصفيالابادأبد

عموما،أصلهامنالنبوةجحدولكنه،والوحدانيةبالإلهتةاعترفمنوكذلك

عليهماللهنصالذينالأنبياءمنأحداأو،خصوصأ-السلام-عليهنتينانبؤةأو

اليهود،ومعظمكالبراهمة)6(،:بلاريبكافرفهو،بذلكعلمهبعد

اللهرضيعلياأنالزاعمينالروافضمنوالغرابية،النصارىمنوالأروسية)7(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

لأن.وضلوافتاهوا.بعقولهموصفاتهاللهذاتفيتكلمواالذينهم:(الفلاسفةمن)الإلهيون

بالوحي.إلاتعلملا.توقيفيةسبحانهصفاته

.الحياةحوادثفيالكواكببتأثيرالقائلونهم:()المنجمين

.الحياةحوادثفيالطبيعةبتاثيرالقائلونهم:()الطبائعيين

."نقطع":المطبوعفي

وصلاحها.طهارتها)زكائها(:

وتحرم،والبعثالنبواتتنكرهنديةديانةوهي:البرهمانيةبالديانةيؤمنونمن:()البراهمة

.باختصار(الوسيط)المعجمالحيوانلحوم

وجل،عزلهالمسيحبعبوديةوتعترف،اللهتوحدمسيحيةفرقةالاروسيةأنالمعروف

هم"من:بحثوانظر.بنبوتهوتؤمن،ربوبيتهفيالنصارىيقولمماشيئأتقولولا

حفظهالندويالحسنأبيالداعيةللعلامة)253(صالنبويةالسيرةكتابفيالأريسيون؟"

الله.
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)2(والإسماعيلية،والقرامطة،وكالمعطلة)1(،جبريلاليهالمبعوثكانعنه

منمعاخركفرفيأشركواقدهؤلاءبعضكانوإن،الرافضةمنوالعنبرية

قبلهم.

،السلامعليهنبيناونبوة،النبوةوصحة،بالوحدانيةدانمنوكذلك

وأبزعمهالمصلحةذلكفيادعى،بهأتوافيماالكذبالانبياءعلىجوزولكن

[والروافض]الباطنيةوبعض،كالمتفلسفين،باجماعكافزفهويدعهالي

،الشرعظواهرأنزعمواهؤلاءفان)3(الإباحةوأصحاب،المتصوفةوغلاة

،الاخرةأمورمن،ويكون،كانعماالاخبارمنالرسلبهجاءتماوأكثر

علىشيءمنهاليس،والناروالجنةوالنشور)4(والبعثوالقيامة،والحشر

المصلحةجهةعلىالخلقبهاخاطبواوإنما،خطابهاومفهوم،لفظهامقتضى

إبطالمقالاتهم()فمضمون،أفهامهملقصورالتصريحيمكنهملماذ،لهم

فيماوالارتياب،الزسلوتكذيب،والنواهيالاوامروتعطيل،الشرائع

به.أتوا

وأ،بهأخبرأوبلغهفيماالكذبتعمدا!ي!]نبيناإلىأضافمنوكذلك

منبأحدأو،بهاستخفأو،يبلغلمانه:قالأو،سبهأو،صدقهفيشك

حاربه،أو،نبياقتلأو،اذاهمأو،)6(عليهم)212/ب(أزرىأو،الأنبياء

.باجماعكافوفهو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.والأحكاموالرسالةالألوهيةجحدواالذينهم:()المعطلة

فيالزركليقال.الصادقجعفربنإسماعيلإلىتنسبالباطنيةمنفرقة)الإسماعيلية(

قالتبأنعشريةالاثنيعنوتميزت،الأصلفيالشيعةفرقمن"وهي11:31/الأعلام

منوكان:قالثم".الكاظمموسىأخيهلامامةتقولعشريةوالاثنا،أبيهبعدبامامته

.264()صالفهرستوانظر.بالبحرينودولتهمالقرامطةالإسماعيلية

.المحرماتاستباحواالذينهم(الإباحة)أصحاب

.المطبوعفييردلم،والنشور"والبعث":قوله

"فمضفن".:المطبوعفي

قدرهم.وانتقص،عابهم:(عليهم)أزرى
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منجنسكلفيأنفيالقدماءبعضمذهبذهبمننكفروكذلك

والذودوالدواب)1(والشياطينوالخنازيرالقردةمنونبيا[أ]،نذيراالحيوان

يؤديذلكإذ.]42:[فاطرنذير(فيهاإلاضلاأمهفنوإن):تعالىبقولهويحتج

علىالإزراءمنوفيه.المذمومةبصفاتهمالاجناسهذهأنبياءيوصفأنإلى

قائله.وتكذيبخلافهعلىالمسلميناجماعمع،فيهماالمنيفالمنصبهذا

عليهنبيناوبنبوة،تقدمبماالصحيحةالاصولمناعترفمننكفروكذلك

الذيليسأو،)2(يلتحيأنقبلماتأو،أسودكان:قالولكن،السلام

!ي!المعلومةصفاتهبغيروصفهلان،بقرشيليساو،والحجازبمكةكان

به.وتكذيمب،لهنفي

كالعيسوئة)3(،بعدهأو-السلامعليه-نبينامعأحدنبوةادعىمنوكذلك

بتواترالقائلينوكالخرميه)4(،العربالىرسالتهبتخصيصالقائليناليهودمن

،وبعدهالرسالةفي!للنبيعليبمشاركةالقائلينالرافضةوكأكثر،الزسل

(وكالبزيغية)،والحجةالنبوةفيمقامهيقومهؤلاءعندإمامكلوكذلك

النبوةادعىمنأوهؤلاء)6(.وأشباهوبيانبزيغبنبوةالقائلينمنهموالبيانتة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.المطبوعفيليس.""والثياطين:قوله

لحيته.تنبتانتبل:(يلتحيأن)تبل

زمنفيكان.اليهوديالأصبهانييعقوببنإسحاق:عيسىأبيإلىنسبة)العيسوية(

(-1691791/والنحلالملل)انظرنبيانهوزعم،المنصور

المجوسية،الملةيقيمأنيريدالعباسيينأيامظهرالذيالخزميبابكأتباعهم)الخزمية(

ثنويأالشقيهذاوكان":0/1692النبلاءأعلامسيرفيالذهبيقال.المعتصمزمنوصلب

الفهرست.وانظروأمها"البنتويستحل،الارواحبتناسخيقول،ومزدكمانيدينعلى

.483(-048):صالنديملابن

وهم،الشيعةغلاةمنطائفة،المهملةبالعينويقال،المعجمةبالغين)البزيغثة(

الإسلاميينمقالاتانظر.اللههومحمدبنجعفرانيزعمون.موسىبنبزيغأصحاب

بالعين"البزيعئة"::المطبوعوفي.1016/للشهرستانيوالنحلوالملل،1/78-97

المهملة.

=،(م91)80سنةالخلاءبيتفيالمتوفىالقاديانيالهنديأحمدغلاممرزاأتباع،كالقاديانية
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وغلاةكالفلاسفة،مرتبتهاالىالقلببصفاءوالبلوغاكتسابهاجوزأو،لنفسه

المتصوفة.

إلىيصعدأنهأو،النبوةيدعلموإنإليهيوحىأنهمنهمادعىمنوكذلك

كلهمفهؤلاء،العينالحورويعانق،ثمارهامنويأكل،الجنةويدخلالسماء

نبيلا،النبيينخاتمأنه-السلام-عليهأخبرلانه،!جمللنبيمكذبونكفار

كافةإلىأرسلوأنه،النبيينخاتمأنهاتعالى]اللهعنأيضاوأخبر،بعده

)1(.الناس

مفهومهوأن،ظاهرهعلىالكلامهذاحملعلىالامة)213/أ(واجمعت

كلهاالطوائفهؤلاءكفرفيشكفلا،تخصيصولاتاويلفىونمنهالمرافى

وسمعا.إجماعا،قطعأ

خصأو)2(،الكتابنصدافعمنكلتكفيرعلىالإجماعوقعوكذلك

كتكفير،ظاهرةعلىحملهعلىمجمعا،بهمقطوعا،نقلهعلىمجمعاحديثا

الملل،منالمسلمينملةبغيزدانمننكفرولهذا،)3(الرجمبابطالالخوارج

،الإسلامذلكمعأظهروإن،مذهبهمصححأو،شكأو،فيهموقفأو

منأظهرهماباظهاركافرفهو،سواهمذهبكلابطالواعتقد،واعتقده

ذلك.خلاف

وتكفير،الأمةتضليلالىبهيتوصلقولاقالقائلكلبتكفيرنقطعوكذلك

بعدالامةجميعبتكفيرالرافضةمنالكميليه)4(كقول،الصحابةجميع

)1(

)2(

)3(

)4(

والفكرالإسلاميةالعقيدةكتابانظر.المفةعنخارجة-والبهائية-كالبابثةالطائفةوهذه

.23(0)صالهندفيالإسلاميةالثقافةوكتاب،98(-)87صالبوطيللدكتورالمعاصر

الشائعةالاغلاطمعجمانظر.الافصحوهو،"للناسكافةأرسل"وأنه:المطبوعفي

)218-921(.ص

المتصوفة.جهلةكبعض،القرآنفيصريحاجاءفيماونازعمنعأي:الكتابنصدافع

المحصن.للزاني

ابيأصحابوهم.والحلول،الارواحبتناسخ:تقول.الشيعةغلاةمنفرقة:)الكميلية(

طلب=بتركهأيضأعليفيوطعن،عنهاللهرضيعليبيعةبتركهاالصحابةجميعاكفر.كامل
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فيحقهويطلبيتقدملمإذ،علياوكفرت،علتاتقدملمإذ،!النبي

قدإذ،بأسرهاالشريعةأبطلوالانهم،وجوهمنكفرواقدفهؤلاء،التقديم

أعلم-والله-هذاهـالى،زعمهمكفرب!علىناقلوهإذ،القرآنونقلنقلهاانقطع

الصحابة.كفرمنبقتلقوليهأحدفيمالكأشار

عهدأنهوزعمهمقولهممقتضىعلىلمج!ي!النبيبسبهمآخروجهمنكفرواثم

عليهم،اللهلعنة-قولهمعلى-بعدهيكفرأنهيعلموهوعنهاللهرضيعليئإلى

واله.محمدرسولهعلىاللهوصلى

كانوإن،كافرمنإلايصدرلاأنهالمسلمونأجمعفعلبكلنكفروكذلك

أوللشمس،،للضنمكالسجود،الفعلذلكفعلهمعبالإسلاممصرحاصاحبه

اهلهامع)2(والبيع)1(الكنائسإلىوالشعي،والنار،والصليب،والقمر

أجمعفقد،()الرؤوسوفحص،43(الزنانيرشدمن:بزيهماوالتزسيى])3(

علىعلامةالأفعالهذهوأن،كافرمنإلايوجدلا]الفعلاهذاأنالمسلمون

.بالإسلامفاعلهاصرحوإن،الكفر

وأ،القتلاستحلمنكل)213/ب(تكفيرعلىالمسلمونأجمعوكذلك

كاصحاب،بتحريمهعلمهبعدتعالىاللهحزممماالزناأ]واالخمرشزب

المتصوفة.غلاةوبعض،القرامطةمنالإباحة

،الشرعقواعدمنقاعدةوأنكركذبمنكلبتكفيرنقطعوكذلك

المتصلالإجماعووقع،المج!ي!]الرسولفعلمنالمتواتربالنقليقيناعرفوما

وسجداتها،ركعاتهاعددأو،الصلواتالخمسوجوبأنكركمن،عليه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.1/156والنحلالمللانظر.حقه

.اليهودمعابد:الكناض

.(الوسيط)المعجمالنصارىمعبدوهي،بيعةجمع:()البيع

.والقاريالخفاجيشرحمنزيادةحاصرتينبينما

.(الوسيط)المعجموسطهعلىالنصرانييشدهحزاموهو،زنابىجمع:)الزنانير(

.النصارىشمامسةوتفعله،أوساطهاحلق:(الرؤوس)فحص
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خمسا،وكونها،الجملةعلىالصلاةكتابهفيعلينااللهأوجبإنما:ويقول

جلي،نصالقرآنفيفيهيردلمإذ،أعلمهلاوالشروطالصفاتهذهوعلى

واحد.عخبزالرسولعنبهوالخبر

طرفيالصلاةإن:الخوارجمنقالمنتكفيرعلىالمسلمونأجمعوكذلك

أمروارجالأسماءالفرائضإن:قولهمفيالباطنيةتكفيروعلى،النهار

منهم.بالبراءةأمروارجالأسماءوالمحارموالخبائث،بولايتهم

نفوسهمصفتإذاالمجاهدةوطولالعبادةإن:المتصوفةبعضوقول

عنهم.الشرائععهدورفع،لهمشيءكلوإباحة،اسقاطهاالىبهمافضت

صفةأو،الحرامالمسجدأو)1(،البيتأو،مكةمنكرأنكرإنوكذلك

ولكن،كذلكالقبلةواستقبال،القرانفيواجحماالحبئ:قال[أ]و،الحج

والبيت،،مكةهيالبقعةتلكوأن،المتعارفةالهيئةهذهعلىكونه

عنالناقلينولعلغيرها؟أوتلكهيهل)2(أدريلا،الحراموالمسجد

ومثلهفهذا،وهمواأوغلطواالتفاسيربهذهفسرها!ي!النبيان!ي!النبي

المسلمين،)3(خالطوممن،ذلكعلمبهيظنممنكانإنتكفيرهفيمريةلا

سبيلك:لهفيقال،بالإسلامعهدحديسفيكونأنالا،لهمصحبتهوامتدت

خلافا،بينهمتجدفلا،المسلمينكافةبعدتعلمهلمالذيهذاعنتسألان

وأن،لكقيلكماالامورهذهأن-!ي!الرسولمعاصريإلى،كافةعنكافة

لهاصلىالتيوالقبلة،الكعبةهوفيهاالذيوالبيت،مكةهيالبقعةتلك

هيالأفعالتلكوأن،بهاوطافوا،إليهاوحجوا،والمسلمون!الرسول

وأن،والمسلمون!ي!النبيفعلهاالتيوهي،بهوالمراد،الحجعبادةصفات

اللهمرادوشرح،!ح!النبيفعلالتيهيالمذكورة)214/ا(الصلواتصفات

بذلكترتابولا،لهموقعكماالعلملكفيقع،حدودهاوأبان،بذلك

)2(

)3(

المشرفة.الكعبة:()البيت

.المطبوعفيتردلم،""هل:كلمة

."يخالط":المطبوعفي
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كافر-المسالمينوصحبةالبحثبعد-المنكرأو،ذلكفيوالمزتاب،بعد

عنالتسترظاهرهبل،فيهيصدقولا،أدريلا:بقولهيعذرلا،باتفاق

.يدريلاأنهيمكنلاإذ،التكذيب

ذلك،مننقلوهفيماوالغلطالوهمالأمةجميععلىجؤزإذافانهوأيضا

أدخل-بهاللهمرادوتفسيروفعله-السلام-عليهالرسولقولأنهوأجمعوا

عرىوانحلت،وللقرانلهاالناقلونهمإذ،الشريعةجميعفيالاسترابة)1(

كافر.فهوهذاقالومن،كزةالإسلام

فيه،زادأو،منهشيئاغيرأو،منهحزفاأو،القرانأنكرمنوكذلك

ليسأو،!للنبيبحجةليسأنهزعممناو،والإسماعيليةالباطنئةكفعل

يدللاإنه:)3(البصريومعمر،)2(الفوطيهشامكقول،معجزةولاحجةفيه

حكم،ولا،عقابولاثوابعلىيدلولا،لرسولهفيهحجةولا،اللهعلى

.(بقولهما)قالمنأو،القولبهذا)4(كفرهمافيمحالةولا

حخةع!ي!النبيمعجزاتسائرفييكونأنبإنكارهماتكفيرهماوكذلك

والنقلالإجماعلمخالفتهم،اللهعلىدليلوالأرضالسمواتخلقفياو،له

به.القرآنوتصريح،كفهبهذاباحتجاجهلمج!ي!النبيعنالمتواتر

الذيالقرانمنأنه-علمهبعد-القرآنفيهنصمفاشيئاانكرمنوكذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

والشبهة.الثذ:(بةلاسترا)ا

وبدعة،وجدالذكاء"صاحب:الذهبيقال،المعتزلي،الفوطيعمروبنهشامهو

"...بالناركافرااللهيعذبلا:وقال،"الوكيلونعمالله"حسبنا:قولعننهى.ووبال

.0/1547النبلاءأعلامسيرانظر

بنمعفروهو.وغيرهالنبلاءأعلامسيرمنوالمثبت،""الضمري:والمطبوعالأصلفي

وليسالجسديدبرالإنسانأنمنها:بمسائلانفرد.الغلاةمنمعتزلي.السلميالبصريعثاد

وهو،الجسدهذاغيرشيءهووإنما،عريضولابطويلليسعندهوالإنسان.فيهبحاك

ترجمتهانظر)215(هـ.سنةهلك.الإلهيةبوصفالإنسانفوصف،مختارقادرعالمحي

.وغيره67-1/65والنحلوالملل،والأعلام،01/546النبلاءأعلامسيرفي

."بذلك":المطبوعفي

.المطبوعفييردلم،بقولهما"قالمن"أو:قوله
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عهدقريبولا،بهجاهلايكنولم،المسلمينومصاحف،الناسأيديفي

وأ،بهالعلمبلغهولا،عندهالنقليصحلمبأنهإمالإنكارهواحتج،بالإسلام

،للقرآنمكذلبلانه،المتقدمينبالطريقينفنكفره،ناقليهعلىالوهملتجويز

.بدعواهتسترلكنه،لمج!ح!للنبيمكذلب

القيامةأ]واالحسابأ]واالبعثأو،الناراو،الجنةانكرمنوكذلك

)214/ب(نقلهصحةعلىالامةوإجماع،عليهللنص،باجماعكافرفهو

،والناربالجنةالمرادان:قالولكنه،بذلكاعترفمنوكذلك،متواترا

لذاتوانها،ظاهرهغيرمعنى-والعقابوالثواب،والنشروالحشر

وبعض،والباطنية،والفلاسفة،النصارىكقول،باطنةومعان،روحانية

هيئةوانتقاض،محضفنا!أوالموتالقيامةمعنىانوزعمهم،المتصوفة

الفلاسفة.بعضكقول،العالموتحليل،الافلاك

الانبياءمنأفضلالائمةإن:قولهمفيالرافضةغلاةبتكفيرنقطعوكذلك

والبلاد،والسير،الاخبارمنبالتواترعرفماأنكرمنفأما.السلامعليهم

الدين،منقاعدةإنكارإلىتفضيولا،شريعةابطالإلىترجعلاالتي

أ]واعثمانقتلاو،وعمر،بكرأبيوجودأو،مؤتةأو،تبوكغزوةكانكار

فلا،شريعةجحدانكارهفيوليس)1(،ضرورةبالنقلعلممما،عليخلافة

أكثرذلكفيليسإذ،لهالعلموقوعوإنكاراه]،ذلكبجحدتكفيرهإلىسبيل

منعليومحاربة(،)الجملوقعةوعباد)4()3(هشامكانكارالمباهتة)2(،من

خالفه.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

طباعي.خطاوهو،""ضرررة:المطبوعفي

.والمعاندةوالافتراءالكذب:()المباهتة

ترجمته.تقدمتالفوطيعمروابنهو

فيالمعتزلةيخالف،الفوطيهشامأصحابمن،المعتزليالبصريسلمانبنعبادهو

.552-0/1551النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر.لنفسهاخترعهاأشياء

والزبيرطلحةوبين،جهةمنمعهومنعلي)36(هـبينسنةبالبصرةكانت:(الجمل)وقعة

.أخرىجهةمنمعهمومنوعائشة
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أجمع،)1(المسلمينووهم،الناقلينتهمةاجلمنذلكضعفإنفاما

الشريعة.ابطالإلىلسريانهبذلكفنكفره

،الشارععنالمتواترالنقلطريقهليسالذي،المجزدالإجماعأنكرمنمافا4

خالفمنكلبتكفيرقالواالبابهذافيوالنظارالفقهاءمنالمتكلمينفأكثر

عليهالمتفقالإجماعلشروطالجامعالصحيح)2(الإجماع:أعني،الإجماع

عموما.

غئرويتبغأئهدىلهنبينمابعدمنلرسولأيمث!اققومنم!:تعالىقولهوحجتهم

.]511:لنساءاأمصيزا(توساجهنمءونضملهتولىماءنونهأئمؤمينسبيل

ربثةخلعفقدشبرقيدالجماعةخالف"من:السلامعليهوقوله-1815

.")3(عنقهمنالإسلاأ

.الإجماعخالفمنتكفيرعلىالإجماعوحكوا

الذيالإجماعخالفمنبتكفيرالقطععنالوقوفإلىاخرونوذهب

الإجماعخالفمنتكفيرفيالتوقفإلىآخرونوذهب،العلماءبنقلهيختص

مخالفهذابقوليلأنه،الإجماعبانكاره)4(النظامكتكفير،نظرعنالكائن

.للإجماعأ()215/خارق،بهاحتجاجهمعلىالسلفإجماع

،بوجودهالجهلهوباللهالكفرأنعنديالقول:بكرأبوالقاضيقال

يكونأنإلارأيولابقولأحديكفرلاوأنه،بوجودهالعلمهوباللهوالإيمان

)1(

)2(

)3(

)4(

الخطأ.وهو،الوهمإلىنسبهم:(المسلمين)ووهم

.المطبوعفييردلم،"الإجماع"أعني:قوله

وهذا:وقال"...الجماعةمنخرح"من:بلفظ،بتحقيقي)257(الكبائرفيالذهبيأورده

وتكاليفه.أحكامه:(الإسلام)ربقة.قدر:)قيد(.صحاععدةوجؤمنصحيح

بمسائلانفرد.الجاحظشيخ،البصريسياربنإبراهيم:إسحاقأبو،المعتزلةشيخهو

نفعهممنالنظاميكن"ولم:الذهبيقال.جهنممنأحدإخراحعلىيقدرلااللهبأنوصرح

بضعسنةفمات،سكرانوهوغرفةمنسقطأنهورد."جماعةكفرهوقد،والفهمالعلم

ة.542-01/154النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر.المعتصمخلافةفيومئتينوعشرين
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أجمعأو)1(عليهورسولهاللهنصفعلأوبقولعصىفان،باللهالجهلهو

كفر،فقد،ذلكعلىدليلأويقوم،كافرمنالايوجدلاأنه،المسلمون

إلايكونلاباللهفالكفر،الكفرمنيقارنهلمالكن،فعلهأوقولهلأجلليس

يقولأوفعلايأتيأن:والثاني.تعالىباللهالجهل:أحدها:أمورثلاثةبأحد

كافر،منإلايكونلاذلكأن،المسلمونيجمعأو،ورسولهاللهيخبرقولا

فيأصحابهامعالزنار)2(بالتزامالكنائسالىوالمشي،للصنمكالسجود

.]اتعالىباللهالعلممعهيمكنلاالفعلأوالقولذلكيكون]اناأو،أعيادهم

فاعلهماأنعلم+(فهما،باللهجهلايكونالموإن،الضربانفهذان:قال

وأ،الذاتيةتعالىاللهصفاتمنصفةنفىمنفأما،الإيمانمنمنسلخكافو

مريد،ولا،قادرولا،بعالمليس:كقوله،ذلكفيمستبصراجحدها

أئمتنانصفقد،تعالىلهالواجبةالكمالصفاتمنذلكوشبه،متكلمولا

عنها.وأعراه،بهاالوصفتعالىعنهنفىمنكفرعلىالإجماععلى

وهوكافر"فهو،كلاملله"ليس:قالمن:سحنونقولحملهذاوعلى

.قدمناهكماالمتأولينيكفرلا

فكفره،هاهناالعلماءفاختلفالصفاتهذهمنصفةجهلمنفأما

بهوقال،وغيره-اللهرحمه-الطبريجعفرأبيعنذلكوحكي،بعضهم

.مرة)4(فيهوتوقف،مرةالأشعريالحسنابو

اسمه،عنولا،الإيمانحدعنيخرجهلاهذاأنالىطائفةوذهبت

بصوابه،يقطعاعتقاداذلكيعتقدلم)6(لأنه:قال،الأشعريرجع()واليه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.المطبوعفيتردلم،""عليه:كلمة

.(الوسيط)المعجموسطهعلىالنصرانييشدهحزام:)الزنار(

ودلالة.أماره:()علم

.المطبوعفييردلم،"مرةفيه"وتوقف:قوله

."...وإليهالإيماناسمعنيخرجهلا":المطبوعفي

.المطبوعمنوالمثبت،""إنه:الأصلفي
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حق.مقالهأناعتقدمننكفروانما،وشرعاديناويراه

منهاطلبإنما!ي!النبيوأن،ال!وداء)1(بحديثهؤلاءواحتبئ-1816

غير.لاالتوحيد

.عليئ")2(اللهقدر"لئن:القائلوبحديث-1817

:قالثم")3(اللهأضل"لعلي:فيهروايةوفي-1818

)215/ب(.

له"الله"فغفر

منوجدلما،عنهاوكوشفوا،الصفاتعنالناساكثربوحثولو:قالوا

الأقل.الايعلمها

،قدربمعنى"قدر"أن:منها،بوجوهالحديثهذاعنالاخراجابوقد

إلايعلملاالذيالبعثنفسفيبل،إحيائهعلىالقدرةفيشكهيكونولا

فيه)4(الشكفيكون،عليهيقطعشزعبهعندهمورديكنلمولعله،بشرع

كفرا.حينئذ

)1(

)2(

)3(

)4(

بمعنى"قدر"أويكون،العقولمجؤزاتمنفهوشرع[به]يردلممافأما

بنمعاويةجاريةهي:)السوداء(.السلميالحكمبنمعاويةحديثمن)537(مسلماخرجه

"من:قال.السماءفي:قالت؟"الله"أين:!ك!ي!اللهرسوللهاقالالتيوهي،السلميالحكم

."مؤمنةفانها."أعتقها:لسيدها!شي!اللهرسولفقال.اللهرسولأنت:قالتأنا؟"

منالشيخانأيضاورواه.هريرةأبيحديثمن)2756(ومسلم،75(0)6البخاريأخرجه

فقرةوهو.691-0/1491المجمعفيانظرهاأخرىطرقوله.وحذيفةالخدريحديث

البحر.فيونصفهالبرفينصفهويذروايحرقوهأنماتإذاأولادهأمرالذيالرجلحديثمن

..خشيتكمن:قال؟فعلتلم:لهفقال.قائمرجلهوفاذا،كن:وجلعزاللهفقال

فيالهيثميوذكره،جدهعن،أبيهعن،حكيمبنبهزحديثمن5()5/أحمداخرجه

ورجال،والأوسطالكبيرفي5بنحووالطبرانيأحمد"رواه:وقال0/1591الزوائدمجمع

عنأغيبلعلي:وقيل.مكانيعليهويخفىأفوتهأيالله،:أضلالعلي".ثقاتأحمد

.()النهايةتعالىاللهعذاب

.ابه":المطبوعفي
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لعصيانها.وغضبا)1(،عليهاإزراءبنفسهفعلهماويكون،ضيق

استولىمماللفظهضابطولا،لكلامهعاقلغيروهو2(قالهلأانما:وقيل

به.يؤاخذفلم،لبهأذهبتالتيوالخشية،الجزعمنعليه

التوحيد.مجردينفعوحيث،الفترةزمنفيهذاكان:وقيل

ومعناه،الشكصورتهالذيالعربكلاممجازمنهذابل:وقيل

تعالى:كقوله،كلامهمفيأمثلةوله،العارفتجاهليسمىوهو،التحقيق

هدىلعكإيا!تمأووإنا!:تعالىوقوله،]44:[طه(يخمثنىأؤشذكرلعل!)

.]42:سبأ[مب!(ضنلىأؤفى

علملاولكن،عالم:أقول:فقال،الصفةونفى،الوصفأثبتمنفأما

المعتزلة.مذهبعلىالصفاتسائرفيوهكذا.لهكلاملاولكنومتكلم،له

نفىاذالأنه،كفره-مذهبهإليهويسوقه،قولهإليهلؤديهلمابالمالقالفمن

صرحوافكأنهم،علملهمنإلابعالميوصفلاإذ،عالموصفانتفىالعلم

قولهم.اليهأدىبماعنده

وغيرهم.والقدرية)3(المشبهةمنالتأويلأهلفرقسائر[هذا]عندوهكذا

يرلم،مذهبهمموجبألزمهمولا(،)قولهمبمال)4(أخذهميرلمومن

بعالم،ليسنقوللاقالوا:هذاعلىوقفوا)6(اذالأنهم:قال،إكفارهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

لها.إهانة:عليهاإزراغ

."قالهماقال:وقيل":المطبوعفي

الصحابةمنالأمةسلفومذهب.خلقهمنبأحدتعالىاللهيشبهونالذينهم)المشبهة(:

وبما،كتابهفينفسهبهوصفبماوتعالىسبحانهاللهيوصفأن:بعدهمومنوالتابعين

تأويلولا،تشبيهولا،تمثيلغيرمن،عنهصختالتيالاحاديثفيع!ج!رسولهبهوصفه

.ألصلإ(آل!نمميعوهوءيهث!ممحله):الكريمالقرآنفيجاءكما،تعطيلولا

تهم.مؤاخذ:(خذهمأ)

.قالوهالذيوقولهممذهبهملازم:قولهي()مال

.طلعواا:(وقفوا)

985



أنهوأنتمنحنونعتقد،لناألزمتموهالذيبالمالالقولمنننتفيونحن

.أصلناهماعلىإليهيؤوللاقولناإن:نقولبل،كفر

فهمتهوإذا،التأويلأهلاكفارفيالناساختلفالمأخذينهذينفعلى

ذلك.فيالناسلاختلافالموجبلكاتضح

وإجراء،بالخسرانعليهمالحتمعنوالإعراض،إكفارهمتركوالصواب

(أ)216/،ودياتهم،ومناكحاتهم،ووراثاتهمقصاصهمفيعليهمالإسلامحكم

يغلظلكنهم،معاملاتهموسائر،المسلمينمقابرفيودفنهم،عليهموالصلاة

بدعتهم.عنيزجعواحتى،والهجرالزجروشديد،)1(الأدببوجيععليهم

زمنعلىنشأكانفقد،فيهمالأول)2(السلفمنالصدرسيرةكانتوهذه

ورأي،القدرمنالأقوالبهذهقالمنالتابعينفيوبعدهمالصحابة

ميراثا،منهملأحدقطعواولا،قبرالهمأزاحوافما،والاعتزال،الخوارج

أحوالهم،قدرعلىوالقتل،والنفي،بالضزبوأدبوهمهجروهملكنهم

ممنالسنةوأهلالمحققينعندكبائرأصحاب،عصاة،ضلأل،فساقلأنهم

.للصوابالموفقوالله،ذلكغيررأىلمنخلافا،منهمبكفرهميقللم

،والزؤية)4(،والوعيد)3(الوعدمسائلوأما:بكرأبوالقاضيقال

)1(

)2(

)3(

)4(

والحبس.والضربالقيدمنالموجعةبالعقوبةأي

.المطبوعفييردلم،"السلف"من:قوله

اللهوعدمنكلاأنويعني،الخمسةالمعتزلةأصولمنأصلالقولهذا:والوعيد()الوعد

ويخلف،يعذبهملاأنيجوزفلاوعيداعبيدهأوعدإذا:قالوافقد.محالةلانازلووعيده

وقال!!بزعمهميريدلمنيغفرولا،يشاءعمنيعفوفلا،الميعاديخلفلالأنه،وعيده

سبحانهمنهفضلوهو،خلفيلحقهلاالطائعينبإثابةتعالىاللهوعدإن:السنةأهلجمهور

وغيرمأمولالعصاةعناللهوعفو،مشيئتهإلىفعائدالعصاةبمعاقبةوعيدهأما،وتعالى

البوطيرمضانسعيدللدكتورالمعاصروالفكرالإسلاميةالعقيدةانظروللمزيد:بعيد.

،05(-)94صوالنحلوالملل،)526(صالطحاويةالعقيدةوشرح،)55(ص

.5(0-)48صللباقلانيوالإنصاف

فيتعالىاللهرؤيةينكرون،والخوارح،والروافض،والجهمية،والنجارية،المعتزلة

تعالى=سبحانهاللهرؤيةجوزوافقدوالجماعةالسنةأهلأما.بوجهزونهايرعولا،الاخرة
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وشبهها،والتولد)4(،)3(الاعراضوبقاء،)2(الافعالوخلق،()1والمخلوق

بشيءالجهلفيليسإذ،أوضحفيهاالمتأولينإكفارفيفالمنع،الدقائقمن

منها.شيئاجهلمنإكفارعلىالمسلمونأجمعولا،سبحانهباللهجهلمنها

عنأغنىماهذافيالخلافوصورةالكلاممنقبلهالفصلفيقدمناوقد

.بالصوابأعلموالله،تعالىاللهبحول-هاهنا-إعادته

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

(تعالئ])لهالسابالذميحكمأفي

عمربناللهعبدعنفرويالذفيوأما]أتعالىلهالسابالمسلمحكمهذا

ويجوزذلكيكونهل،بينهمالخلافوقعوإنما.الجملةعلىبينهمخلافبلاوعقلاشرعا

بهالجهليجوزولااعتقادهيجبفيماالإنصاف:انظر.خاصةالاخرةفيذلكأم،الدنيافي

.(41)1صالطحاويةالعقيدةوشرح،اللهرحمهالباقلانيللإمام(176،391،)47ص

.محدثولا،مجعولولا،بمخلوقليس،اللهكلامالقران:يقولونوالجماعةالسنةأهل

فيالبحثهذاانظر.المخلوقينبصفاتموصوفمحدثمخلوقإنه:فيقولونالمعتزلةأما

.(1)17صالطحاويةالعقيدةشرحوفي.08(-07)صالباقلانيللإمامالإنصافكتاب

نإ:فيقولونوالجماعةالسنةأهلأما.الاختياريةنفسهأفعاليخلقالعبدإن:المعتزلةيقول

شرحفيالمسألةهذهانظر.واكتسابامباشرةوللعبد،وإيجاداخلقاللههيالعبدأفعال

.2(41-1)79صالتوحيدجوهرةوشرح،(044-431)صالطحاويةالعقيدة

والطولكالبياض،بغيرهقامما-:المنطقعلمفي-وهو،عرضيىجمع)الأعراض(:

.94-246/الإسلاميينمقالاتفي.فيهاوالاختلافالأعراضبقاءمسالةوانظر.والقصر

بالنتيجةالعلمتوئدالدليلفيمثلاالنظرحركةأنوهو،المعتزلةقالتهالذي)التولد(:

العبادأفعالعقيبتوجدالتيالاثارإن:وقيل.للفتحالمفتاححركةتولداليدكحركةعقبها

المعتزلةتسميها،الكسرعقيبوالانكسار،الضربعقيبكالالم:العادةبمجرى

الحق:اهلوقال.فيهاتعالىللهصنعلا،العبدلإيجادحاصلةأنهاويزعمون،المتولدة

.4532/القاريقاله/واكتسابهالعبدبفعللا،وإحدائه،تعالىاللهبإيجادحاصلةإنها

.عنديمنحاصرتينبينما
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فيه،وحاج،دينهمنعليههوماغيرعلى)1(تعالىاللهحرمةمنتناولذميفي

.فهربفطلبهبالسيفعليهعمرابنفخرج

""المبسوطفيالقاسموابن"المبسوطةو"حبيمبابنكتابفي-مالكوقال

الوجهبغيروالنصارىاليهودمناللهشتممن:سحنونوابن،محمدوكتاب

يستتب.ولمقتلكفروابهالذي

طوعا.:""المبسوطةفيقال.يسلمأنإلا:القاسمابنقال

دعوىمنعوهدواوعليه،دينهمهوكفروابهالذيالوجهلأن:أصبغقال

والولد.والشريكالصاحبة

للعهد.نقض!فهو،عليهيعاهدوافلموالشتمالفزيةمنهذاغيروأما

الأديانأهلغيرمنتعالىاللهشتمومن:محمدكتابفيالقاسمابنقال

يسلم.أنإلا،قتلكتابهفيذكرالذيالوجهبغير

:حازمأبيوابن،مسلمةبنومحمد"المبسوطة"فيالمخزوميوقال

قتل.والآتابفان،كافراأو)217/ب(كانمسلما،يستتابحتى،يقتللا

مالك.قولمثلالملكوعبدمطزدتوقال

كفر-بهالذيالوجهبغير-تعالىاللهسبمن:زيدأبيبنمحمدأبووقال

يسلم.أنالاقتل

لبابة،وابن،اللهعبيدقولوذكزنا،قبلالجلابابنقولذكرناوقد

الذي)2(-بالوجهلسئهابقتلهاوفتياهم،النصرانيةفيالأندلسيينوشيوخ

ع!آ.وللنبي،تعالىله-بهكفرت

)1(

)2(

.المطبوعفييردلم،""على:قوله

.المطبوعمنوالمثبت،"الوجه"بغير:الأصلفي

862



منهم!مالنبيسحثفيمنالاخرالقولنحووهو،ذلكعلىوإجماعهم

-السلام-عليهنبئهوسباللهلسببينذلكفيفزقولا،بهكفرالذيبالوجه

منشيئأيمسمعوناوألا،كفرهممنشيئألنايظهرواالاعلىعاهدناهملانا

لعهدهم.نقضفهومنهشيئافعلوافمتى،ذلك

وابن،ومطرف،مالكفقال،تزندقاذاالذميفيالعلماءواختلف

كفر.إلىكفرمنخرجلانه،يقتللا:واصبغ،الحكمعبد

أحد،عليهلايقردينلانهيقتل:الماجشونبنعبدالملكوقال

.)1(غيرهالعلماءمنقالهمناعلمولا:حبيبابنقال.جزيةعليهتؤخذولا

الإلهيةبادعاءتعالئاللهعلئالكذبالمفتريحكم[في

])2(خالقهأوربهاللهيكونانالنافيأو،الرسالةأو

فأما،وإلهيـهبجلالهيليقمالالهوإضافة)3(بسبهصرحمنحكمهذا

نأالنافيأو،الرسالةأو،الإلهيةبادعاء-وتعالىتبارك-عليهالكذبمفتري

بماالمتكلمأو،رلثليليس:قالأو،رئهأو،خالقه-وجلعز-اللهيكون

ذلكقائلكفرفيخلاففلا،جنونه)4(غمرةأو،سكرهفيذلكمنيعقللا

وتنفعه،المشسهورعلىتوبتهتقبللكنه،قدمناكماعقلهسلامةمعومدعيه

)6(،النكالعظيممنيسلملالكنه،(فيئته!القتلمنوتنخيه،انابته

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

."غيرهقالهمنأعلم"وما:المطبوعفي

.عنديمنحاصرتينبينما

تعالى.اللهبس!ثاي:()بسبه

.شذه:()غمرة

الحق.إلىورجوعهلوبته()فيئته

الرادعة.العقوبة:(النكال)عظيم
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عنوله،قوليعنلمثلهزجراذلكليكون،العقابشديدعن)1(يرفهولا

به،أتىبمااستهانتهوعرف،ذلكمنهتكررمنإلآ،جهلهأولكفرهالعودة

نامنلاالذيكالزنديقوصار،توبسهوكذب،)2(طويتهسوءعلىدليلفهو

الصاحي.حكمذلكفيال!كرانوحكم،رجوعهنقبلولا،باطنه

،)4(غمرتهحالفيذلكمنقالهأنهعلمفما)3(والمعتوهالمجنونوأما

لموإنميزهحالفيذلكمنفعلهوما،فيهنظرفلابالكلية(ميؤه)وذهاب

يؤدبكما،عنهلينزجرذلكعلىأذب)89/أ(تكليفهوسقطعقلهمعهيكن

تؤدبكما،عنهينكفحتىذلكعلىأدبهويوالى،الافعالقبائحعلى

)6(.تراضحتىالخلقسوءعلىالبهيمة

قتلوقد،الإلهيةلهادعىمن]عنهالله[رضيطالبأبيبنعليحرقوقد

منواحدغيرذلكوفعل،وصلبهالمتنئىء)7(الحارثمزوانبنالملكعبد

بأشباههم.والملوكالخلفاء

كفرهممنذلكفيوالمخالف،فعلهمصوابعلىوقتهمعلماءوأجمع

كافر.

)1(

)2(

)س!(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

قضاتهاوقاضي،المالكيةمنالمقتدر)8(--أيامبغدادفقهاءوأجمع

)المعجموالضيقالتعبعنهأزالأو.وخفف،ووشع،نفس:عنهرفه)يرفه(:

(.الوسيط

نيته.فساد:(طويته)سوء

.(الوسيط)المعجمجنوفيمسغيرمنعقلهنقص:الرجلعته:()المعتوه

عقله.ذهاب:()غمرته

وإدراكه.تمييزه:()ميزه

طبعها.ويستقيموتنقاد،تذلل:()تراض

دمشق،أهلمن،كذابمتنبىء:سعدابن،الرحمنعبدابنأو،سعيدبنالحارثهو

،الأعلامانظر)96(هـ.سنةمروانبنالملكعبدوقتلهصلبه،بالحارثيةأتباعهيعرف

.الميزانولسان

)032(هـسنةبهاوقتل)282(هـ.سنةبغدادفيولد.أحمدبنجعفرالعباسيالخليفةهو

.الأعلامفيترجمتهانظر
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والقول،الإلهيةلدعواه،وصلبهقتلالحلأج)2(على)1(المالكيعمرأبو

يقبلواولم،بالشريعةالظاهرفيتمشكهمع،الحقأنا:وقوله،)3(بالحلول

توجمىلط.

العزاقر)4(أبيابنفيحكمواوكذلك

()باللهالراضيايامهذابعد-الحلأج

)6(.المالكيعمرابيبنالحسينابو

مذهبمننحوعلى-وكان

يومئذبغدادقضاةوقاضي،

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

كان:الذهبيقال:المالكيالبغدادييوسفبنمحمد،القضاةفاضي،الكبيرالإمامهو

انظر32(هـ.)0سنةومات)243(هـ.سنةبالبصرةولد.وذكاء"وحلماعقلاالنظيرعديم

.-14555557/النبلاءأعلامسيرفيترجمته

قال.والمجاهدةوالأسفارالترحالكثيركان.الصوفيالفارسيمنصوربنالحسينهو

القاسمابووإبراهيم،خفيفبنومحمد،عطاءبنالعباسأبوحالهيصحح"كان:الذهبي

سيرتهسوءمنسترىلما،والعلماءوالمشايخ،الصوفيةسائرمنهوتبرأ.اباذيالنصر

قتله"...الشعبذةوإلىالزندقةإلىنسبةمنومنهم،الحلولإلىنسبهمنومنهم،ومروقه

رأسه،هزثم،الاربعةأطرافهقطعت:خلكانابنقالهـ.)903(سنةالعباسيالمقتدر

انظر.بغدادجسرعلىالراسونصب،دجلةفيألقيترماداصارتولما،جثتهوأحرقت

.والاعلام،354-41/313النبلاءأعلامسيرفيترجمته

.شيءكلفيحالوتعالىسبحانهاللهبأنالقول:()الحلول

ابيوابن.وغيرهالنبلاءأعلامسيرمنوالمثبت.الغراقيد"أبيابن":والمطبوعالاصلفي

واسط-قرىمنقرية:شلمغانإلىنسبة-الشلمغانيعليبنمحمدجعفرأبوهو:العزاقر

والصومالصلاةتركرأيهومن.فيهالإلهئةوبحلول،بالتناسخقال.مبتدعمتأئه،زنديق

وأحرققتله.دمهبإباحةبغدادعلماءأفتى.الخائنينومحمداموسىوسمى.فرجكلوإباحة

-14566/النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر)322(هـ.سنةالعباسيباللهالراضيجثته

.والاعلام،568

انظر)932(هـ.سنةومات)792(هـ.سنةولدجعفر.بنمحمدالعباسيالخليفةهو

.الاعلامفيترجمته

ولي.العباسيالمقتدرعندحظوةلهكانت.المالكيالازدييوسفبنمحمدبنعمرهو

والحسابوالفرائضبالحديثعالمأوكان.عمرهاخرإلىالقضاةقاضيجعلثم،القضاء

ببغدادومات)192(هـ.سنةولد.وغيرهالشدةبعدوالفرج.الحديثغريبله.والادب

.الاعلامانظر)328(هـ.سنةشابأ
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قتل.تنبأمن:""المبسوطفيالحكمعبدابنوقال

:أوقال،رقيأوخالقه]اتعالىاللهأنجحدمن:واصحابهحنيفةأبووقال

مزتا.فهو،ربليليس

فيمن-"العتبية")1(فيحبيبوابن،محمدكتابفيالقاسمابنوقال

كالمزتد.وهو،أعلنهأو،ذلكأسز،يستتاب-:تنبا

رسو4أنهوادعى،تنئأيهوديفيأشهبوقاله،وغيره)2(سحنونقالوبه

قتل.وإلأ،تابفان،استتيببذلكمعلناكانان:إلينا

وإنما،زكلسانهانوادعى،بارئهلعنفيمن-زيدأبيبنمحمدابووقال

.عذرهيقبلولا،بكفرهيقتل:-الشيطانلعنأراد

توبته.تقبللاانهمنالاخرالقولعلىوهذا

تابإن-:اللهأنا،اللهأنا:قال،سكرانفي-القابسيالحسنأبووقال

كفرهذالان،الزنديقمطالبةطولبقولهمثلإلىعادفانأدب)3(،

المتلاعبين.

فصل

اللفظ،وسخف،القولسقطمنتكقممنحكمافي

يقتضيبما،لسانهوأهمل،كلامهيضبطلمممن

]ا)4(مولاهوجلالة،ربهبعظمةالاستخفاف

كلامهيضبطلممفناللفظوسخف)218/ب(القولسقطمنتكتممنوأما

فيتمثلأو،مولاهوجلالة،رقيبعظمةالاستخفافيقتضيبمالسانهوأهمل

)1(

)2(

)3(

)4(

."العتبيةفيومحمد،حبيبابنكتابفيالقاسمابن"وقال:المطبوعفي

."سحنون"وقاله:المطبوعفي

القتل.دونعقابأعوقبأي:)أذب(

.عنديمنحاصرتينبينما
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بمالمخلوقالكلاممننزعأو،ملكوتهمناللهعظمماببعضالأشياءبعض

للإلحادعامدولا،والاستخفافللكفرقاصدغيرخالقهحقفيالايليقلا

بحرمةواستخفافه،بدينهتلاعبهعلىدل،بهوعرف،منههذاتكررفان،به

فيه.مريةلاكفروهذا،وكبريائهعزتهبعظيموجهله،ربه

لربه.والتنقصالاستخفافيوجباوردهماكانانوكذلك

:المعروفبقتلقرطبةفقهاءمن)1(خليلبنوأصبغ،حبيبابنأفتىوقد

الخراز)3(بدأفقال،المطرفأخذه،يوماخرجوكان،عجب)2(أخيبابن

.جلودهيرش

بنالأعلىوعبد)4(،""الثمانيةصاحبزيدأبو:بهاالفقهاءبعضوكان

منعبمثانهإلىواشاروا،دمهسفكعنتوقفواقد،عيسىبنوأبان،وهب

.()الأدبفيهيكفيالقول

فيدمه:حبيبابنفقال،زيادبنموسىحينئذالقاضيبمثلهوأفتى

لهنحنوما،سوءلعبيدإذاإناله؟!ننتصرلاثم،عبدناهرلثأيشتم،عنقي

الحكمبنالرحمنعبدبها:الأميرإلىالمجلسورفع،وبكى،بعابدين

.الاموي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

يكثرالذيالفرجبنأصبغتلميذوهو.المالكيالأندلسيالقاسمأبو،ومفتيهاقرطبةفقيههو

أعلامسيرفيترجمتهانظر.)09(سنةنحو)273(هـوعاشسنةمات.عنهالنقلالمصنف

.2-1320230/النبلاء

تجبر"وقد:4541/القاريقال.زكريابنيحيىاسمهعجب(:أخيبابن)المعروف

فيأميةبنيملوكرابع،الامويالحكمبنالرحمنعبدزوجةاسم:و"عجب".وعتا"

)238(هـ.سنةبقرطبةتوفي.الأندل!

.الجلوديخيطالذي:)الخراز(

القرطبيإبراهيمبنالرحمنعبد:زيدأبو،الأندل!مفتيهو:الـمانيةصاحبزيدأبو

هـ.)925(سنةبقرطبةمات.المسائلودقائقالفقهفيبرع،محدثاعالماكان،المالكي

فيترجمتهانظر.المدنئينسؤالمنكتبثمانيةوهيزيد"أبيثمانيةكتاب":تصانيفهمن

.512(1/)العارفينوهدية،12/336النبلاءأعلامسير

القتل.دونالعقوبة:الأدب
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باختلافوأعلم،حظاياه)1(من-المطلوبهذا-عمةعجبوكانت

بقتلوأمر،وصاحبهحبيبابنبقولبالأخذعندهمنالإذنفخرج،الفقهاء

)2(بالمداهنةلتهمتهالقاضيوعزل،الفقيهينبحضرةوصلب،فقتلالمذكور

وسبهم.الفقهاءبقيةووبغ،القصةهذهفي

لمما-)4(الشاردةوالفلتةالواحدةالهنة)3(ذلكمنعنهصدرتمنوأما

معناها،وشنعة،مقتضاهابقدرويؤدبعليهافيعاقب-وإزراءتنقصايكن

ومقارنها.سببهاوشزح،قائلهاحالوصورة

باسمه،رجلانادىرجل)921/أ(عن]اللهارحمهالقاسمابنسئلوقد

لبيك.!اللهم،لبيك:فأجابه

عليه.شيءفلا(سفه)وجهعلىقالهأو،جاهلأكانإن:فقال

يزجروالجاهل،عليهقتللاأنهقولهوشرح:الفضلأبوالقاضيقال

هذا.لكفرربهمنزلةإنزالهاعتقادعلىقالهاولو،يؤدبوالسفيه،ويعلم

قيلي.مقتضى

،البابهذافيومتهميهمالشعراءسخفاء)6(منكثيرأسرفوقد

ولساننا)7(كتابناننزهبماذلكمنفأتوا،الحرمةهذهعظيمواستخفوا

مماشيئا)8(ذكرنالماحكيناهامسائلنصقصدناأناولولا،ذكرهعنوأقلامنا

.الفصولهذهفيحكيناهمماعليناذكرهيثقل

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

يحبهن.اللاتي،الحكمبنالرحمنعبدالأميرحلائلمناي:حظاياه()من

والملاينة.المصانعة:()المداهنة

القبيحة.مقالته:بهاوالمراد.الشرمنالخصلة:)الهنة(

.المقصودةغيرالهفوة:(الشاردة)الفلتة

والطيش.الجهل:()ال!فه

العقل.رقة:والسخف،سخيفجمع:)سخفاء(

.المطبوعفيتردلم،"منها":زيادةالأصلفي

."ما":المطبوعفي
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:الاعراببعضكقول،اللسانوأغاليطالجهالةأهلمنهذافيوردماوأما

لكابدافماتسقيناكنتقدومالكالناماالعبادرب

لكاأبالاالغيثعليناأنزل

.الجهالكلاممنلهذاأشباهفي

يصدرفقلما،البابهذافيوالعلمالشريعةتأديبثقاف)1(يقؤمهلمومن

مثله.إلىالعودةعنلهوالإغلاظ،وزجره،تعليمه!ما،جاهلمنإلا

منزه-وجلعز-والله،القولمنتهؤر)2(وهذا:الخطابيسليمانأبوقال

كلها.الأمورهذهعن

اسمهيذكرأنرئهأحدكمليعظم:قالأنهاللهعبدبنعونعنرويناوقد

.وكذاكذابهوفعل،الكلباللهأخزى:يقولحتى،شيءكلفي

فيماإلاتعالىاللهاسميذكرقلمامشايخنامنأدركنامنبعضوكان:][قال

اللهجزاك:يقولوقلماخيرا.جزيت:للإنسانيقولوكان.بطاعتهيتصل

-،بر.5)3(

دزبه.عيرمييمتهنأنتعالىلاسمهاعظامأ،خيرا

الكلامأهلعلىيعيبكانالشاشي)4(بكرأباالإمامأنالثقةوحدثنا

تعالى،لاسمهإجلالا،صفاتهذكروفي،تعالىفيهخوضهم)921/ب(كثرة

)1(

)2(

)3(

)4(

.وتعتدللتستويالرماحبهاتثقفحديدأوخشبمنأداة:الأصلفيالثقاف(:)ثقاف

.الإنسانيقؤملما-هنافاستعير-

.مبالاةبقئةالشيءفيالوقوع:)التهؤر(

الترمذيروىفقد.خيرأاللهجزاك:معروفأإليكصنعلمنتقولأنالسنةفيالثابتمن

لفاعله:فقالمعروفإليهصنع"منمرفوعأ:زيدبناسامةحديثمنوغيره)3502(

وقال،الإحسان)3413(حبانابنوصححه.الثناء"فيأبلغفقد،خيرااللهجزاك

."غريبجيدحسنحديثهذا":الترمذي

الثاشيعليبنمحمد،خراسانعالم،اللغوي،الأصولي،الفقيه،العلامةالإمامهو

سيرفيترجمتهانظر)365(هـ.سنةومات)192(هـ.سنةولدالكبير.القفالالثافعي

.285-16283/النبلاءأعلام
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وجل.عزبالله(يتمندلون)1هؤلاء:ويقول

الوجوهعلىع!ي!النبيساببابفيتنزيلهالبابهذافيالكلاموينزل

الموفق.والله.فصلناهاالتي

فصل

وملائكتهتعالئاللهانبياءسائرسعثمنحكم[في

بهم])2(واستخف

واستخف-السلامعليهم-وملائكتهتعالىاللهأنبياءسائرسبمنوحكم

-عليهنبيناحكم،جحدهمأوأنكرهمأو،بهأتوافيماكذبهماو،بهم

تعالى:اللهقال،قدمناهمامساق-علىالسلام

ويقولوتورس!ءألئهءيفرقواأنويريدوتورسم!ءبألئهيكفرونائذلفإنميو

همأولمكنئسبيلأذلكبئنيعخذواأنولريدونسعفىونفرببعفىنؤمن

.]051،151:لنساءا[ياتلاا!هينا(عذاصباصلقبهفرينناوأغتذحفاانبهفرون

وإشحقولكعيلائرقصإكأنزلومااليناأنزلومابأدئهامنا5قولواميو:لىتعاوقال!

أصدبئنلقرقلازبهؤمنالئبيوتأوقىوماوجميسىموسىأوقىوماوآلاستبا!ويعفوب

.]631:البقرة([م!ليونلمونحن!!

وملعكةءباللهءا!نئموافؤمونزئهءمنإليةأنزلبماألرسمولءامن!ه:)3(وقال

وإبيفرشاغفرانفوألمحناسمغناوصقالوازس!لأفنأحوبئننفرقلاورس!ء-كنبه

.]582:لبقرةاأالمح!ير(

)1(

)2(

)3(

تمندل.:الكسائيوأنكر.تمندلوكذلك،بهتمسح،بالمنديلتندل)يتمندلون(:

الماء.أوالعرقبهيمسح،الشكلمربع،نحوهمااوحريرأوقطنمننسيج:والمنديل

.والامتهانالابتذال:يريد

.عنديمنحاصرتينبينما

.المطبوعمنوالمئبت،""وقوله:الأصلفي
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وابن،القاسمابن)1(وقاله،ومحمد،حبيبابنكتابفيمالكقال

وأالانبياءشتمفيمن-وسحنون،وأصبغ،الحكمعبدوابن،الماجشون

الاقتلالذمةأهلمنسئهمومن.يستتبولمقتل-:تنقصهاومنهماحدا

يسلم.ان

والنصارىاليهودمنالانبياءسبمن:القاسمابنعن،سحنونوروى

يسلم.أنالاعنقهضربكفربهالذيالوجهبغير

الأصل.هذافيالخلافتقدموقد

اللهلسبمن:اجوبتهبعضفيسليمانبنسعيدبقرطبةالقاضيوقال

قتل.وملائكته،تعالى

القتل.فعليهالملائكةمنملكاشتممن:سحنونوقال

كانوإنما،بالوحيأخطأجبريلإن:قالفيمنمالكعنالنوادر""وفي

قتل.والاتابفان،استتيب:طالبأبيبنعليالنبي

لقولهم:بذلكسموا،الروافضمنالغرابتةقولوهذاسحنونعنونحوه

.بالغرابالغرابمن-عنهاللهرضي-بعليأشبه"2(مج!ي!النبيكان

وأ،الأنبياءمنبأحدكذبمن:اصلهمعلىوأصحابهحنيفةأبووقال

مرتد.فهومنهبرىءأو،منهمتنقصاحدا

مالكوجهكأثه)022/أ(-:لآخرقالالذيفي-القابسيالحسنابووقال

قتل.الملكذمقصدانهعرفلو:الغضبان

علىقلناهبمافيهمتكلمفيمنكلهوهذا:اللهرحمهالفضلابوالقاضيقال

)1(

)2(

."وقال":المطبوعفي

.المطبوعفيتردولم،"الناس":زيادةالأصلفي
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والنبيينالملائكةمنكونهحققناممنمعئنعلىأو،والنبيينالملائكةجملة

والمشتهر،المتواتربالخبرعلمهحققنااو،كتانيفيعليهتعالىاللهنصممن

وخزنة،ومالك،وميكائيل،كجبريل،القاطعبالإجماععليهالمتفق

منالقرانفيالمذكورينالعزشوحملة،والزبانية،وجهنم،الجنة

والحفظة،وإسرافيل،وكعزرائيل)1(،الانبياءمنفيهسميومن،الملائكة

منفأقا،بهماالخبرقبولعلىالمتفقالملائكةمنونكير،ومنكر،ورضوان

،الانبياءأوالملائكةمنكونيعلىالإجماعوقعولابتعيينهالأخبارتثبتلم

القرنين،وذي،ولقمان،والخضر،الملائكةفيوماروتكهاروت

وزرادشت،الزس)2(أهلنبيأنهالمذكورسنانبنوخالد،واسية،ومريم

والكافر،سابهمفيالحكمفليس،نبؤتهوالمؤرخونالمجوستذعيالذي

منيزجرولكن،الحزمةتلكلهمتثبتلمإذ،قدمنافيمنكالحكم،بهم

عرفتمنستمالا)4(،فيهالمقولحالبقدر)3(ويؤدب،وآذاهمتنقصهم

نبؤته.تثبتلموإن،منهموفضله،صذيقيته

ذلكفيالمتكلمكانفان،الملائكةمنالآخركونأو،نبوتهمإنكاروأما

عواممنكانوإن،ذلكفيالعلماءلاختلافعليهحرجفلاالعلمأهلمن

فيالكلاملهمليسإذ،أدبعادفان،هذامثلفيالخوضعنصجرالناس

هذا.مثل

العلم،لاهلعملتحتهليسمماهذامثلفيالكلامالسلفكرهوقد

إ؟للعامةفكيف

)1(

)2(

)3(

)4(

ابنقال."الموت"ملك:تعالىاللهوسماه،الأرواحبقبضالموكلالملكهو:()عزرائيل

.المشهور"وهو،بعزرائيلالآثاربعضفيسمي"وقد:كـير

سنانبنخالدترجمةوانظر.(القرآن)كلماتفيهاودشوهنبئهمقتلوا،البئر:(الزسن)أهل

للزركلي.الأعلامفي

قب.يعا:()يؤذب

."فيهم":المطبوعفي
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فصل

بشيءاو،المصحفأو،بالقرآناستخفمنحكم[في

سئهما])1(أو،منه

وأ،[منه]بشيءأو،المصحفأو،بالقرآناستخفمنانواعلم

[أو،منهبشيءأو،بهكذبأو،ايةأو،منهحرفاأو،جحدهأو،سبهما

نفىأو،نفاهماأثبتأو،خبرأو،حكممنفيهبهصرحممابشيء]كذب

عندكافرفهوذلكمنشيءفيشكأو)022/ب(بذلكمنهعلمعلى،أثبتهما

بينمنألنطليآليهلا!عريزلكتمثوإنو!:تعالىاللهقال،باجماعالعلمأهل

.]24-14:[فضلت(صكيوحميدفنلتريلضقفهمنولايديه

حدثنا:قالاللهرحمهأحمدبنهشام:الوليدأبوالفقيهحدثنا-9181

داسة،ابنحدثنا،المؤمنعبدابنحدثنا،البرعبدابنحدثنا،عليأبو

حدثنا،هارونبنيزيدحدثنا،حنبلبنأحمدحدثنا،داودأبوحدثنا

:قال،!يالهالنبيعن،هريرةأبيعن،سلمةأبيعن،عمروبنمحمد

.الجدالوبمعنى،الشكبمعنىتؤول،كفر")2(القرآنفي"المراء

من،اللهكتابمنآيةجحد"من:ع!ي!النبيعن،عباسابنوعن-0182

والإنجيل،،التوراةجحدإنوكذلك،")3(عنقهضربحلفقد،المسلمين

كافر.فهوبهااستخفأو،سبهاأو،لعنهاأو،بهاكفرأو،المنزلةاللهوكتب

المكتوب،الأرضأقطارجميعفيالمتلوالقرانأنالمسلمونأجمعوقد

)1(

)2(

)3(

.عنديمنحاصرتينبينما

يعلىوأبو،2424/أحمدأيضاوأخرجه)3046(.داودأبيطريقمنالمصنفأسنده

الذهبي.ووافقه،)2/223(والحاكم،موارد)95(حبانابنوصححه،)7958(

.()1879الصغيرالجامعفيوالسيوطي،"التبيان"فيالنوويأيضأوصححه

الزجاجة.مصباحفيالبوصيرياسنادهوضعف،)9253(ماجهابنأخرجه
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اولمن)2(الدفتانجمعهمما،المسلمينبأيدي)1(الذيالمصحففي

ألناحمط(برثأعوذقل):اخرإلى]2:الفاتحةأالعبم!(ربدلهألحضد!يو

جميعوأن،ع!ي!محمدنبتهعلىالمنزلووحيه،اللهكلامأنه1].:الفلقا

مكانه،اضبحرفبدلهأو،لذلكقاصداحرفامنهنقصمنوأن،حقفيهما

وأجمع،عليهالإجماعوقعالذيالمصحفعليهيشتمللممماحرفافيهزادأو

كافر.أنه،هذالكلعامدا،القرانمنليسأنهعلى

خالفلانه،بالفريةعنهااللهرضيعائشةلسبمنقتلمالكرأىولهذا

فيه.بماكذبلأنهاي)3(،قتلالقرانخالفومن،القران

وقاله،يقتلتكليماموسىيكقملمتعالىاللهإنقالمن:القاسمابنوقال

0مهديبنالرحمنعبد

عزاللهكتابمنليستاالمعؤذتان:قال-فيمنسحنونبنمحمدوقال

.يتوبأنإلاعنقهيضرب-:وجل

منعلىشاهدشهدانوكذلك:قال.منهبحرفكذبمنكلوكذلك

اتخذمااللهان:قالأنهعليهاخروشهد،تكليماموسىيكلملمالثهإن:قال

مج!ي!.النبيكذبأنهعلىأ()221/اجتمعالأنهما،خليلأإبراهيم

الجحدأنمتفقونالتوحيدينتحلمنجميعالحداد:بنعثمانأبووقال

كفر.التنزيلمنلحرف

:ويقول،قرأتكماليس:لهيقللمرجلعندهقرأإذا)4(العاليةأبووكان

بحرفكفرمنأنهسمعأراه:فقال،()إبراهيمذلكفبلغ،كذافأقرأأناأما

كفه.بهكفرفقدمنه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.المطبوعفيتردلم،""الذي:كلمة

صفحته.أوشيءكلمنالجنبوهي،دفةتثنية:)الذفتان(

.المطبوعفييردلم،"أي":قوله

ترجمته.تقدمت.الرياحيمهرانبنرفيعهو

ترجمته.تقدمت.النخعييزيدبنإبراهيمهو
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بهكفرفقدالقرانمنبايةكفرمنمسعود:بناللهعبدوقال-م0182

1(.كله

كذبومن.كلهبهكذبفقدالقرانببعضكذبمن:الفرجبناصبغوقال

بالله.كفرفقدبهكفرومن،بهكفرفقدبه

لهفقال،بالتوراةلهفحلف،يهودياخاصم-عفنالقابسيسئلوقد

عنسألهأنهاخرشهدثم،شاهدبذلكعليهفشهد،التوراةاللهلعن:الآخر

الواحدالشاهد:أبوالحسنفقال،اليهودتوراةلعنتانما:فقالالقضية

يرىلالعلهإذ،التأويلتحتملبصفةالامرعلقوالثاني،القتليوجبلا

وتحريفهم.لتبديلهماللهعندمنبشيءمتمسكيناليهود

التأويل.لضاقمجرداالتوراةلعنعلىالشاهداناتفقولو

أئمةأحد-المقرىءشنبوذ)2(ابناستتابةعلىبغدادفقهاءاتفقوقد

واقرائهلقراءتهعنهما-اللهرضيمجاهد)3(ابنمعبهاالمتصدرينالمقرئين

عنه،بالرجوععليهوعقدوا،المصحففيليسمماالحروفمنبشواذ

الوزيرمجلسفينفسهعلىبذلكفيهأشهدسجلأ،منهوالتوبة

عليهأفتىفيمنوكانمئةوثلاثوعشرينثلاثسنة)4(مقلةبنعليأبي

)1(

)2(

)3(

)4(

فيالرزا!تىعبدبنحوهأخرجهالأثروهذا."اصل.قتلكفر"ومن:زيادةالأصلهامشعلى

.المطبوعفييردلموهو.(1354/)المناهلالمصنف

كبير،أمينأصدوقاإمامأكان،زمانهفيالمقرئينشيخ.أحمدبنمحمد،الحسنأبوهو

اعلامسيرفيترجمتهانظر.جاوزهأوالثمانينعشرفيوهو)328(هـ.سنةماتالقدر

.-15264266/النبلاء

سنةولد،نحوي،محدث،مقرىء،إمام.البغداديموسىبنأحمدبكر:أبوهو

.274-15272/النبلاءأعلايمسيرفيترجمتهانظر)324(هـ.سنةوتوفي)245(هـ.

لثلاثة،دفعاتثلاثالوزارةتقلد:الادباءالشعراءمنوزير.عليبنمحمد:عليأبوهو

باللهوللراضي)032(هـ.سنةباللهوللقاهر)316(هـ،سنةالعباسيللمقتدر:الخلفاءمن

،الاعلامانظر)328(هـ.سنةمسجونأومات)272(هـ.سنةعليابوولد)322(هـ.سنة

.922-15422/النبلاءأعلاموسير
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.وغيره)1(الأبهريبكرأبوبذلك

معفمكاللهلعن:لصبيقال-فيمنبالأدبزيدابيبنمحمدأبووأفتى

.القرآنأردولم،الأدبسوءأردت:وقال.علمكوما

يقتل.فانهالمصحفلعنمنوأما:محمدأبوقال

فصل

-والشلامالضلاةعليه-وأصحابهوأزواجهبيتهالوسعث

فاعلهملعونحراموتنفصهم

الحسينأبوحدثنا،اللهرحمهعليأبوالشهيدالقاضيحدثنا-1821

حدثنا،يعلىأبوحدثناقالا)2(:العدل)221/ب(الفضلوأبو،الصيرفي

بنمحمدحدثنا،الترمذيحدثنا،محبوبابنحدثنا،السنجيعليأبو

عن)3(،رايطةأبيبنعبيدةحدثنا،إبراهيمبنيعقوبحدثنا،يحيى

"الله!:اللهرسولقال:قال،مغفلبناللهعبدعن،زياد)4(بنالرحمنعبد

فمن،بعديغرضاتتخذوهملا)5(،أصحابيفياللهالله،أصحابيفيالله

فقداذاهمومن،أبغضهمفببغضيأبغضهمومن،أحبهمفبحئيأحئهم

.")6(يأخذهأنيوشكاللهاذىومن،اللهاذىفقداذانيومن،اذاني

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

قاضيأ،،علامة،إماماكان.وعالمهابغدادنزيل.المالكيالأبهرياللهعبدبنمحمدهو

النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر)375(هـ.سنةومات092(هـ.)حدودفيولد.محدثا

/16-332.334

.المطبوعفييردلم،"قالا":قوله

تصحيف.وهو،"رابطةأبيبن"عبيدة:المطبوعفي

.الرجالوكتبوالترمذيالمطبوعمنوالمثبت،زياد"أبيبنالرحمن"عبد:الأصلفي

كماالترمذيسننوفي،واحدةمرةإلاالمطبوعفيتردلم،"أصحابيفيالله،"الله:قوله

حقهم.واعرفواأصحابيفياللهاتقوا:ومعناه.نسختنافي

:()الغرض.(4013،)1233برقمتقدموقد.)3862(الترمذيطريقمنالمصنفأسنده
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فعليهسبهمفمن،أصحابيتسبوا"لا:السلامعليهوقال-1822

صرفا،منهاللهيقبللا،أجمعينوالناس،والملائكة،اللهلعنة

.عدلا")1(ولا

آخرفيقوميجيءفانه،أصحابيتسبوا"لاالسلا!:عليهوقال-1823

تناكحوهم،ولا،معهمتصلواولا،عليهمتصلوافلاأصحابييسبونالزمان

.")2(تعودوهمفلامرضواوان،تجالسوهمولا

.")3(فاضربوهأصحابيسب"من:السلامعليهوعنه-4182

واذى،يؤذيهوأذاهمسبهمأن-السلامعليه-النبيأعلموقد-1825

.")4(آذانيفقداذاهمومن،أصحابيفيتوذوني"لا:فقال،حرام!ي!النبي

.")6(عائشةفي()تؤذيني"لا:نسائهلبعضوقال-182آ

اغضبهاومن،اذاهامايوذيني،مني"بضعة:فاطمةفيوقال-1827

")7(.أغضبنيفقد

الاجتهاد:ذلكفيمالكمذهبفمشهور،هذافيالعلماءاختلفوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)قالهوقاربأسرعإذا:يوشك)أوشك(.بأقوالكمترمونهمهدفأتجعلوهملا:أيالهدف

.55(84/الأصولجامعفيالأثيرابن

برقمتقدموقد.هريرةوأبيالخدريحديثمنعليهمتفق،الكرامالصحابةسبعنالنهي

النافلة.:وقيل.التوبة:الصرف:)صرفام.(013)6برقمتقدمالحديثوباقي،(013)5

.()النهايةالفريضة:وقيل.الفدية:العدل:)عدلا(

العمال)كنزجدا.منكروهو:الذهبيقالأن!.عنعساكروابنالخطيبرواه

/32542(.رقم

.()1762برقمتقدم

.(1182)برقمالمتقدمالحديثانظر

.تؤذوني"لا":المطبوعفي

المراد::(نسائه)بعض.المطبوعفييردلم،"نسائه"لبعض:وقوله.()1286برقمتقدم

2581(.)البخاريفيكما،عنهااللهرضيسلمةأم

.المطبوعفييردلم،"أغضبنيفقداغضبهاومن":وقوله.(1234،1917)برقمتقدم
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شتمومن،قتلالنبيئشتممن]:اللهارحمهمالكقال:الموجعوالأدب

.أدبأصحابه

وأ،عمرأو،بكرأبا:ع!ي!النبيأصحابمنأحداشتممن:أيضاوقال

ضلالعلىكانوا:قالفان،)1(العاصبنعمروأو،معاويةأو،عثمان

.شديدا!2(نكالانكلالناسمشاتمةمنهذابغيرشتمهموإن،قتلوكفر

أدباأذبمنهوالبراءةعثمانبغضإلىالشيعةمنغلامن:حبيبابنوقال

ويكرر،أشذعليهفالعقوبةوعمربكرأبيبغضإلىزادومن،شديدا

لسثفيإلاالقتلبهيبلغولا)222/1(يموتحتىسجنهويطال،ضربه

مج!ي!.النبيئ

وأ،عثمانأو،عليا:ع!ي!النبيئأصحابمنأحداكفرمن:سحنونوقال

ضزبا.يوجع،غيرهما

وعمربكرأبيفيقالمن:سحنونعن،زيدأبيبنمحمدأبووحكى

شتمومن.قتلوكفرضلالةعلىكانواإنهم:عنهماللهرضيوعليوعثمان

الشديد.النكالنكلهذابمثلالصحابةمنغيرهم

له:قيل،قتلعائشةسمثومن،جلدبكرأباسبمن:مالكعنوروي

.القرانخالففقدرماهامن:قال؟لم

إبدالمثلهوأتعروأنألئهيعظكممالو:يقولتعالىاللهلأن:عنهشعبانابنوقال

كفر.فقدلمثلهعادفمن،]17:النورأمؤصمنين(بهغإن

اللهإن:قالالطيببنبكرأباالقاضيأن:الصقليأبوالحسنوحكى

كقوله،لنفسهنفسهسبحالمشركونإليهنسبهماالقرانفيذكرإذاتعالى

.كثيرةايفي]62:لأنبياءا1(000سثحنوولداالرحمناغذلواوقا):لىتعا

قتتوماسمغتموهإذولولاميو:فقالعائشةإلىالمنافقوننسبهماتعالىوذكر

)1(

)2(

."مثلهمهومن"أو:زيادةالأصلفي

موجعأ.عقابأعوقب:شديدانكالانكل
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فينفسهسبح16]النور:اعظيو(بهتنهذاسبخنكبهذانهيهمأنلايكون

السوء.من-وجل-عزتبرئتهفينفسهسبحكما،السوءمنتنزيهها)1(

عائشة.سبمنقتلفيمالكلقوليشهدوهذا

وكان،سبهعظمكماسبهاعظملماتعالىاللهأن-اعلموالله-هذاومعنى

تعالى،بأذاهواذاهالسلامعليهنبئهسبوقرنالسلامعليهلنبيهسئاسبها

.قدمناهكما،كذلكنبيهمؤذيكان،القتل-تعالىمؤذيهحكموكان

العباسيعيسىبنموسىالىفقدم،بالكوفةعائشةرجلوشتم

ثمانين،فجلده،أنا:ليلىأبيابنفقالهذا؟حضرمن:فقال)2(الهاشمي

.للحجامين)3(وأسلمه،رأسهوحلق

عمر،بناللهعبيدلسانقطعنذرأنهالخطاببنعمرعنوروي-1828

لسانهأقطعدعوني:فقال،ذلكفيفكلم)4(الكنديالأسودبنالمقدادشتمإذ

ع!يم0محمداصحاببعدأحذيشتملاحتى

يهجوبأعرابيأتيالخطاببنعمرأن()الهرويذرأبووروى-9182

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.تبرئتها"":المطبوعفي

جوادأكان.عباسالمن،أمير:الهاشميالعباسيمحمدبنموسىبنعيسىبنموسىهو

مصروولي،للمهدياليمنوليثم،طويلةمدة،والمهديللمنصورالحرمينولي،عاقلأ

الكوفة،الرشيدفولاه،العراقإلى(هـفعاد)172سنةعنهاصرف(هـثم171)سنةللرشيد

سنةثالثةوأعيد،()176سنةوصرف(هـ،)175سنةمصرإمرةإلىثانيةأعيدثم،فدمشق

)183(هـ)الاعلامسنةتوفيانإلىببغداد)018(هـفأقامسنة)917(هـوصرف

باختصار(.

معهمليكوناو،يضعفهدمامنهليخرجواأو،عندهمليحبسإمالهمتسليمه":الخفاجيقال

.اظهر"وهذا،صنعتهبرذالةشهادتهقبوليسقط،لهإهانةأو،لهنفيئفهو،خطتهمفي

بدراشهد.الأبطالمنصحابي.الكندي،الاسودبابنويعرف،عمروبنالمقدادهو

أوردهلذلك،غيرهالمقداداسمهمنالصحابةفيوليس)33(هـ.سنةتوفيوغيرها.

وانظر.بتحقيقيمطبوعوهو)1(برقم"المفردةالاسماء"طبقاتفيالبرديجيالحافظ

.7282/الاعلام

صحيح-راويوهو.علامة،مجؤد،حافظ،امام.المالكيالهرويأحمدبنعبدهو
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لكفيتكموه)1(.صحبةلهأنلولا:فقال،الانصار

ء)2(الفيهذافيلهفليسع!ي!النبيأصحابمنأحداانتقصمن:مالكقال

اتمفجرفيلقفقراء):فقال)222/ب(اصنافثلاثةفيالفيئءاللهقسمقد،حق

ورشولهكأأدئهوينصروبئورضحؤناائئهفنفضلأئئتغونوأمولهوديرهتممنأخرجواالذين

.]8:لحشرا[(لصخدقؤنآهمأووليك

فىولايجدونهاجرإلتهتممقعئونقبللامنيمنفيواالذاروتؤلذفيوا!و:لقا3

خصحاصه(بهتم؟نولؤأنفسهمعكويؤثروتأوتوامماصاجةصحدورهم

9].الحشر:ا

الأنصار.هموهؤلاء

اتذيفولإخؤشافااغفرربنابعدهت!يقولوتمنوجاوائذيف):قالثم

خجم(روفإتكربناءامواللذينغلآقلونجافىتخعلولابالايمنسبقونا

01].[الحشر:

المسلمين.فيءفيلهحقفلاتنقصهمفمن

وأقه،زانيةابنإنه:منهمواحدفيقالمن:شعبانابنكتابوفي

اجعلهولا،لامهوحدا،لهحدا:حدينأصحابنابعضعندحذ،مسلمة

)3(.غيرهعلىهذالفضلكلمةفيالجماعةكقاذف

.")4(فاجلدوهأصحابيسمث"من:السلامعليهولقوله-0183

له،سبلأنه،الفريةحذحذ،كافرةوهي،احدهمأئمقذفومن:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

وأ)355(سنةولد.والكشميهني،والحفوفي،المستملي:الثلاثةعنالبخاري

.562-17554/النبلاءأعلامسيرفيترجمته)434(هـانظرسنةومات)356(هـ،

ثقاترجالهبسندالخدريسعيدأبيعنالخوارحكتابفيالمروزيقدامةبنمحمدأخرجه

.""لكفيتموه:المطبوعوفي.شرهوكفيتكملقتلتهأي:(الكفيتكموه0(1362/)المناهل

.قتالبلاتنالالغنيمة:)الفىء(

جضم!.لزيادة:(غيرهعلىهذاالفضل

.(1824،)1762برقمتقدم
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منبهقامفمنوالا،لهيجببماقامحياالصحابيهذاولدمنأحاكانفان

الصحابةغيركحقوقهذاوليس:قال،قيامهقبولالإمامعلىكانالمسلمين

وليكان،عليهوأشهد،الإمامسمعهولو،السلامعليهبنبيهمهؤلاءلحزمة

:قولانففيهاع!يمالنبيأزواجمنعائشةغيرسبومن:قال،بهالقيام

)1(.حليلتهبسبع!يمالنبيئسبلانه،يقتل:أحدهما

.اقولوبالاول:قال،المفتريحديجلد،الصحابةكسائرانها:والاخر

!ر!:النبيبيتإلى)4(انتسبمن)3(:)2(مالكعن،مصعبأبووروى

لأنه،توبتهتظهرحتىطويلاويحبس،(ويشهر)،وجيعاضربايضرب

.السلامعليهالرسولبحقاستخفادت

امرأةتحليفأنكررجلفي-)7(مالقة-فقيه)6(الشعبيالمطرفأبووأفتى

وصوب،بالنهارإلاحلفتماالصذيقبكرأبيبنتكانتلو:وقال،بالليل

مثلفيبكرابيلابنةهذاذكر:المطرفأبوفقال،بالفقهالمتسمينبعضقوله

قولهصوبالذيوالفقيه،الطويلوالسجن،الشديدالضربعليهيوجبهذا

،ويزجر)9(،ذلكفيلهفيمقدم،الفقهاسممنالفسقباسمأحقهو
)8(

الله.فيويبغض،فيهثابتة1(جزحه!)0وهي،شهادتهولا،فتواهتقبلولا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

ع!زوجه:()حليلته

."سب"فيمن:زيادة571()4/القاريشرجفي

.""فيمن:المطبوعفي

منهم.ليسوهو،البيتأهلمنأنهادعىأي:()انتسب

الامر.هذاعنهيذاع:)ئشهر(

وله)794(هـ،سنةتوفي.مالقةومفتيالمالكيةشيخ،الشعبيقاسمبنالرحيمعبدهو

.91227/النبلاءأعلامسيرفيترجمتهانظر.سنة)59(

اصواتعلىأعزةالمسلمونفتحهاوقد(.اليوم)اسبانياالمفقودالاندل!بلادفيمدينة

والمزامير.الطبلإلىركنواعندمااذلةمنهاوخرجوا،والتكبيرالتهليل

.المطبوعفييردلم،"هو":قوله

.المطبوعمنوالمثبت،"ويؤخر":الاصلفي

لعدالته.مسقطةطعنة:(فيهثابتة)جرحة
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نإإنه-:الصديقبكرأبوعليئشهدلو:قالرجلفي-عمرانأبواوقال

شيءفلا،الواحدالشاهدفيهيجوزلا،هذامثلفي)1(شهادتهأنأرادكان

وذكروها.الموتحدبهيبلغضزبافيضرب،هذاغيرأرادكانوإن،عليه

.]يةوار

وانتجز،حزرناهفيمابناالقولانتهىهنا:اللهرحمهالفضلأبوالقاضيقال

نأأرجومما،شرطناهالذيالشزطواستوفيأ()223/انتحيناه)2(الذيالغرض

بغيتهإلى)4(منهجبابكلوفي،)3(مقنعللمريدمنهقسمكلفيايكون]

5(.ومنزع"ي

)8(55)7(.-هنك!.)6(-0-

ي!وكرعت،وتستبدعلستعرب-عن!يهسمر!و!د

غيروأودعته،)9(مشرعالتصانيفأكثرفيقبللهايوردلمالتحقيقمنمشارب

عنيفيدنيهأومقتدئ،فيهالكلامقبليبسطمنوجدتلووددت،فصلما

أرويه.عماأرويهبمالأكتفي،(1.فيه)أوكتابه

عماوالعفو،لوجههمنهمابقبولالمنةفيالضراعةجزيلتعالىاللهوإلى

لما،وعفوهكرمهبجميلذلكلنايهبوأن،لغيرهوتصنعتزينمنتخلله

.المطبوعفييردلم،"شهادتهأنأراد":قوله(1)

.قصدناهالذيالهدفوتحققتمأي:انتحيناه(الذيالغرض)انتجز)2(

.(الوسيط)المعجمكفايةفيهماأو،الاراءمنيرضيما:()المقنع)3(

.(الوسيط)المعجمالواضحالطريق:()المنهج()4

.القاريقاله/قضيتهفيبهيحتجلمنحجةأي:)منزع()5(

وأوضحت.كشفت:()سفزت)6(

.نادرةغريبةتعد:)تستغرب()7(

جنسها.فيبالمثلمسبوقةغيربديعةتعد:)تستبدع()8(

مثلها.منهيستفادمحل:والمراد.منهيستقىالذيالماءمورد:()المشرع)9(

منه.سماعاأي.فمه:()فيه(01)
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فضائله،لتتبعجفوننابهوأسهزنا،وحيهوأمين،مصطفاهشرفمنأودعناه

نارهعنأعراضناويحمي،ووسائلهخصائصهابرازمنخواطرنافيهواعملنا

عنالمبدلذيدإذايذاد)1(لاممنويجعلنا،عزضهكريملحمايتناالموقدة

بأسبابه،يصلناسبباواكتسابه)2(،باكتتابهتهممولمنلناويجعله،حوضه

]03:عمرانالأ(تخضراضترمقعملتقانفممى!لتحديؤمنجدها)وذخيرة

السلامعليهنبينازمرةبخصيصى)3(ويخصنا،ثوابهوجزيل،رضاهبهانحوز

أهلمن،الايمنالبابوأهل،)4(الأولالرعيلفيويحشرنا،وجماعته

البصيرةوفتح،وألهمجمعهمن|ليههدىماعلىتعالىونحمده،شفاعته

يسمع،لادعاءمن-اسمهجل-ونستعيذه،وفهمأودعناهماحقائقلدرك

،.أملهمنيخيبلاالذيالجوادفهو،يزفعلاوعمل،ينفعلاوعلم

المفسدين،عمليصيحولا،القاصديندعوةيردولا،خذلهمنينتصرولا

وسلم،وصحبهواله،محمدسيدناعلىاللهوصلى،الوكيلونعماللهوحسبنا

.(كثيرا!تسليما

سنةالفردرجبمنعشرالثاني،الاثنينيوم،النهاراخرمنهالفراعووقع

اللهخلقأضعفيديعلى،واقفهااللهرحمالقيمازية)6(المدرسةفي)744(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.ويطرديدفع:)يذاد(

بكتابته.واعتنىاهتم:باكتتابه()تهفم

وهو،الاختصاصبمعنى"مصدر:576()4/الرياضنسيمفيالخفاجيقال:()خصيصى

السخاويذهبوإليه،صديقبوزنخصيصمثنىإنه:وقيل،السيوطيبهجزمالذي

.وعمر"بكربأبيوفسره،وغيره

وا،الرجالمنالقليلةالجماعة:والرعيل.السابقينمعأي:الاولالرعيلفيويحشرنا

غيرها.تتقدمالتيأو،الخيل

خاتممحمدسيدناعلىاللهوصلى،الوكيلونعمحسبناوهو،نسخة":الأصلهامث!على

.كثيرا"وسلم،النبيين

)695(هـ.سنةالمتوفىالنجميقايماز:الدينصارمالاميربناها،للأحنافمدرسةهي

ودار.الأشرفيةالحديثدارمنبالقرب-بدرانالعلأمةحققهما-علىالمدرسةهذهوتقع
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بنرمضانبنالملكعبدبنأحمدبنمحمد،جرما"2(وأكثرهم،جرما!1(

الجنةوجعل،عنهماللهعفا،المليفدونيالروميالحنفيالحاجمحمود

الراحمين!أرحميابرحمتك،والمسلماتالمسلمينولجميع،مثواهم

)1(

)2(

انظر.دمشقفيالعصرونيةسوقأولفي،الآنإلىمعروفةزالتلاالأشرفيةالحديث

.(991-1)89صالأطلالمنادمة

الجسد.:الجرم

نب.الذ:(الجرم)
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1-فهرست

2-فهرست

3-فهرست

4-فهرست

5-فهرست

6-فهرست

7-فهرست

8-فهرست

9-فهرست

الن!اردلمملأتولم

القرانية.الايات

.والاثارالأحاديث

.لأشعارا

الحاشية.فيبهاالمعرفوالأياموالمعالمالأماكن

الحاشية.فيبهاالمعرفوالجماعاتوالأقوامالفرق

الحاشية.فيالمترجمينلأعلاما

المتن.فيالمذكورةالكتبأسماء

التحقيق.فيالمعتمدةوالمراجعالمصادر

.الموضوعات
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القرانيةالاياتفهربس

الشريفالمصحففيترتيبهاحسب

الصفحةالايةرقم

(1)الفاتحة

478العبميرتدتهالحتد

36أئم!يقيصالميزروأقدنا

علئهمأنععتأتذيف!ررو

63،947

(2)لبقرةا

23

23

32

34

35

37

78

88

49

59

201

201

201

الص

تكعفألكذ

فثلهءفنبعورؤفآتو(

0،32ريمفى!نمغوإبئ

32،1،32ط!عكألتمهإن

عفضتنالتاآلامالاعلم

إنليسإلافسعدوأ

الثوةولائقرياهده

ز!همنمءادفنلى

نرىصقلكتؤمنلن

قىأمالأاأتكئتيغلموتلا

غن!فثوبنا

لحملتكا!انقل

أبذايتمنؤولن

لمحنةنخنإتعا

كفرواالشيطينولبهن

ألمل!تنعلىائزلومآ

75

75

464

335

335

666

713

662

946

651

321

334

334

712

713

712

الصفحةالايةرقم

713وماصفرسليمن201

رشاتقولوألاءامنراالذيفيكأيفا401

615،067

125

912

912

136

137

142

143

143

143

157

917

221

222

253

256

925

026

026

995أليتجعلناوإد

222قئهنمرسو،فيهغوأنعثرشا

303وفيكبهغ

078بالنه.امتاقولوا

024ألنةفسيكفيحهم

426قتلغعنولعهئمما

288شهداءلنحولؤا

68،288أمةجعلنبهخلكوكذ

692شهيلأأعلييهنمالزسولىويكون

65رسولافيخأزسفاكآ

992ألكئبولعفع!م

975!لؤتعيتهخأوث!ك

323جوءئقصا!أفىولكخ

836ضئنئؤمنولعبا

707بينألتؤيحمثأللهإن

87،291،482فصلناألزسلتلك!

46بالعؤةأشتمسكفقد

656وأنظؤلمهـافطاس

706قفىيخظمبقولبهن

706ءنؤمىبأولم

886



الصفحةالايةرقم

826إخدلفماتضلأن822

078ألرسولممناه582

)3(عمرانال

883نفسصلتحديؤم03

،63،672اللهكنمصتضون!نقل13

784،974،994،505

،63،672والزسوثأفهأطيحواقل32

476

267اللهنانتوئؤان!ن32

491م01أضطغالله!إن33

491بعمىصمر؟بغضهاذزيةم43

241اللهفنبكلمةمصدقا93

491،303بيحيئيبشركاللهأن93

631لاخرةوألذنياأفىوجيها54

491منهبكلمةيبسركاللهإن54

491،303متهبكلمة54

491انمفدفىالناسويحفم64

533فيه!ا!فمن16

58،426ميثقأضذألثهوإذ18

333،854لتؤرئةيأفأتوأقل39

333لكذباأل!هعلاتترىفمن49

995بيمخأؤلإن69

995لئنت.ايثفيه79

033تأإلآيضزو!غلن111

16،476والزسوثأقهأطيحوأ132

243ئلناسبيانهذا138

057منواءالذدىااللهلئعلمو041

057جهاواثذيناألئهيعلىولضا241

306رسولمالآمحئاوما441

157نبنمنو!ئن641

الارقم

147

148

941

915

915

416

46

95

64

64

65

96

08

113

113

113

123

157

157

163

164

88

الآقوله!وماكان

ئوابائئهف!سهم

يصكفروائذأتطيحوانإ

أنفسهمفئيخفون

ألئهرخمةينفبما

الأهيفىوشاوزهغ

اتثؤكينعلاللهمنلقذ

الصفحة

751

751

622

033

،67164

724

56

النساء)4(

86أفتمصمنضنااإذفكيف

033مجرفونهادواالذينئن

487ئنزغغفات

125يرطاعإلازسولمنأزسلناومآ

674ظلمواإذأنفخولو

،784حئئيؤمنوتلافلاوريك

545،772

764،594وألزسولاللهيطعومن

،63ألئهأطاعفقذلزسولايطعمن

476

نكتباعلئثائئهوأنزل

ئغلئمتكللخماوعلم!بر

علنكاللهفضلولؤلا

ألزسولققيشاومن

سو.ايعملمن

بأدئهيكفرونالذلىإن

حفأالبهفرونهمأولهك

قتدوما

عل!منيهءالمما

إلتكأؤحنعما!إتآ

عتكقصقحئهخقدورسلا

7

،992

،69

948،

69

62

64

85

75

87

87

46

71

68

86



رقما

165

166

017

3

13

13

15

16

16

18

33

67

67

75

116

118

الصفحةيةلا

68فبشرينزسلا

68يمثهدأدنهلبهن

643بألحىالرسولبممجاقذ

(5)ئدةالما

736ينكغدلكنمأكمقتاقؤم

لغمتاذكرصاءامنواائذيفيهأيها

534،044الئو

003غغخماعتهف

087خآلنؤعلىتطهلعلىلزاولا

952الئولؤرئف-تذجل!

لمجم9جاتذال!هتفيكأفل

333رسولنا

333ألئهيهيقدى

303الظلضضتنويخرجهم

562نخنوالنصرىانيهودلتوقا

277ربرنبجاثذيناجزس(نعاإ

033سنعوتواهادئذيئأوصت

003ورسوللأأدئهوليهمإتها

،09،39الاسمنيعصمثوألئه

133،334،434،537

667ئتغت!اتفعلئؤوإن

306رسولمإلامريصأتفالمسيحئا

116لئاستفت.أنت

656عبادكنهت!فاتعذشهت!إن

(6)الأنعام

592لحقباكذبوأفقذ

306ملحاولؤجعتئه

48تتلكئنبرسلىاشنهزئولقد

88

الصفحةالايةرقم

132،944أشطيرالآؤلين52

17تححدوناللهئايتالمجدينولبهن33

17لحزنكات!لفلمتد33

17،178يكذبونثلانهئ!فا33

27قتلكمنركصلبثكذولقذ43

026لجمعهغاللهولؤشاء53

143الكتنىفىفرطناما38

326يدصنتظرثرالذينولا25

656الحقيقصن57

656الحقيقض57

862إبزهيصنرى-للثكذ57

526رفىاهذ67

526ربئيهدفىئتملبن77

591شحق!زلهووهتنا48

591وعيسىيجئووجمرئا58

591نيسعواشمعلإو68

591رئهخوذبهضبااءومق87

591اللههدىلكد88

591لكئفاائئنهمءئذينأأوليهك98

591،476اللههدىائزينأول!ك09

64،573ألئهقل19

642،052الأبضر،تذركه301

016،116أبتنى!ماللهاأ!تر411

226اي!زضفمنأضزتطغلمان611

213يوصنالشنطبوإن121

21

22

23

(7)افلأعرا

النصحىلمنلكماإق

الثتجرةتفكماعنأ!أنهكما

أنفسنارئاظاننا

296

296

،685496



الصفحةالآيةرقم

517فهاتخئؤن52

622كذباأللهكلأقترتياقد98

ص?2ص.ص

657بغهضذلفم.59

942ترئنىلن431

152آلمجبلإلىانظزولبهن341

152رن!فلماتجلى431

،052،152،668قث!تبت341

507

507الاسعلأضطفبتكإفئ441

76لزسولأيتبعوتالذين751

،76ألئورسولإفئ.ألايهأئهاقل851

59،274،478

274ورشولهيأللهمنوافا851

486صنلحا.اتعهمافلعآ091

741،003أنعفوضذ991

741أتجفلبعنوأغرض991

836قيغثوإتا002

017رنيثعندالذينإن602

7

9

12

17

91

03

31

33

33

34

(8)للأنفاا

033ائلهوإديعدكم

254رنبهتمتسمتغيثونإذ

254بمثترىلا!اللهجعلهوما

154رنكيوصىإء

29قنله!أدلهولبهىتقتلوهغفلغ

892تستفئوا!ن

39،433يضكربكو!!

123لقفنالؤلمحشآ.

78معذبهمألثهكاتوما

87،88ليعذبهتمأدته!اتوما

88بهميعذلأالهصوما

الصفحةالايةرقم

228ينتهواإن!فروالفذينقل38

097هلفمنليقلك24

637لشتطنآلهصزيخنواد84

09أيذكئذئهوا26

862للهاحشكلبئايأيها46

986إشرىلهيكونأنكاتصلنيئما76

986لذئياأعرضلزلدوت76

468،986اللهننئؤلاكئث68

096غنئتخساف!وا96

(9)التوبة

228أتننهمبمثواوان21

033أدئهيعذتهوتتلوهم41

303منهرثهوبرخمؤيبمثرهم12

294ابآ،كتمءكانإنقل42

287ءتحهالذينعلىليظهبى33

،872،823رسولوأزسلألذىهو33
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ممنشقيماصزطاويخديك

،09

،09

،221

ألتهئغفرلك

هـشصركألئه

الشيهنةأنزلاثذىهو

انمؤنينئذضل

المئفقينويعذ%

السمؤتجنطهـلئه

شهدا(زسقنئىإنا

،09،3034

686،

،09،19

221

،19

268

68،

687

09

09

09

09

09

472



الصفحةالايةرقم

،09،19ورسودنتؤمنوأبألنه9

724،215

09يبايعونكاتذلجتإن01

472ورشول!بأدئهئؤمنلضومن31

535اقؤمنبعنأدنهرضىلقذ!81

315أيديهتمكفالذىوممو42

88تزئيو(لؤ52

823أئحرامائم!جدلتذظن72

332الؤرد5فىمثلهئمذلك92

435اللةزشوذمخضد92

537ألكفاربهمليغي!92

(94)لحجراتا

215،513ئقذموالاموأءاائذيئيأيها1

،215ترفعوالامنواءالذينأيئيها2

025،225،325،277

215،515،025يغص!ونالذينإنص!

215،515،025ياوونكالذدبان

466إحقأئئؤشمؤنإنما01

412شمعوباوجعلنبهؤ31

ق)05(

اتمجدانلقرةواق!

مجئارعلهمأنتوما

52

54

54

(15)تياارلذا

الخز!ونقئل

قتلهممنالذينأقمألككذ1

عمنهمفؤل

بملو2أنتفما

76

792

772

84

84

84

79

الآيةرقم

35

36

37

48

01

11

12

(25)لطورا

شئءغترمنخلقواأتم

لشمؤتاخلقواأم

رثكخؤالنعندهتمأئم

صلح!زفيواضبز

)53(النجم

هوئاذاوأنخو

غوئوماصاحبكؤضلما

أالوطعنيخطقوما

يوصوخىإلاهو!ن

ائقوئشديدعفإ

شتوئفامزقو

ا!اطوهوبأيأفق

فئدلىدناثم

97قوستنقابف!ن

صصصعكل
عبدم!إكفاؤحع

اتفؤادكذبما

يرىماعكأفتمزونإ

9

9

97

97أخرئنزلةولفذرءا13

16

17

18

91

02

أفنئ!سدر!عد

الأوىحئةعندها

الشدرهيغمثىإذ

97،72نبصراراخ!ما

رنهءايتمنلقذرأئ

وانعزئانبتأفرءيغ

اكل!ضئالعالةومنؤا

الصفحة

336

336

336

،84433



الصفحةالايةرقم

256الإنقالذكرولهألكممي12

(45(القمر

443،643الشاعةأتترلت1

443اية5يرؤا!ن2

243انتقزهأيسرناولقذ71

033تجئعسيهزم54

(65(قعةالوا

412اتئمةفأضخب8

412اتمثنمةوأضب9

412أالثفونلننيقونوا01

412اليمينوأ!مب27

لىالمثماوأمحئي14

417اتمالفررنلايصنمه%لأ97

85اتيمينأضبمنلكفسنو19

((57يدالحد

16ورسو-لهءيألثهموأاء7

(5(8لمجادلةا

033لؤلاأنفسهغفىويقولون8

773خؤكوكجاء!ذا8

305قؤماتجدلا22

(5(9الحشر

537منهمرسووعكاللهأفاوما6

764،537مقرسولمهءعكالله7ءقا7

375،346فخذوهألرشولمءاثئكموما7

51،537.088.اتمفجرينلففقرا8

994،375،088ألذاروتؤهثذفيوا9

،537بعدهمكأوجأءوأئذيف01

185،088

89

الايةرقم

انتقرةاهئالؤأنزلا12

(62(الجمعة

ألامتنفىبعثآلذىهو

(36(فقونلمناا

كتتشفقونجااإذ

أدلهئثلهر

ولرسولهءاتعزهوبثه

(6(4التغابن

274ءوألورصشولهبأدئهمانوا

562أزص!كتممنإت

(66(التحريم

لكألنةي!لمالوءشم

تطهراعلئه!ن

أمرهمماألثهيعصونلا

النبئاللهيخزىلايؤم

عليهتطهراوإن

(67(الملك

علألمحسنأيبئالنفوكنم

(6(8القلم

يمئطرونومالق!واصث

جؤلؤورئكبنععةأنتما

معنولؤعترلاخرالك!ن

صكظيوظئلعلى!نك

فستبصروليضرون

اتمفتونيإلتكئم

اغلمهورنكإن

الصفحة

336

56

474

772

303

732

09

071

268

075

81

81

81

،81،141

792

،8182

،8182

،8182



الايةرقم

اتمكذجمنتطعفلا8

لؤتدهنوذوا9

تهينصلافيكاتطغولا01

نجمييفشم!از11

ئنخيرمائج21

زنيولكذبعدعل31

ونجينماصلذاكانأن41

"ايعناعلتهتتكاذا51

الحزطوسعلىمنسعو61

اقىتكصاحيولاتكن48

رئمفاجئبا05

(6)9الحاقة

الصفحة

،8182

،8182

81،82

،8182

،8182

،8182

،8182

،8182

،8182

618

618

7

8

46

26

734قةالحا

734ألحأفةما

437الحاقةمارنكإومآ

437بأتقارعةه!وعاثميبتكذ

437لطاغيةباقل!وافاثمو؟ئافا

عاليؤصحزصيربرلغفأهلواعابهواما

437

437ليالسبععلتهمسخرها

437با!ؤننلهمترىفهل

692كريورسولىلقؤلإئ!

622،647عتنانقؤلولو

126،226،746دآليمينمهلا!حذنا

226،746أتوتيننهلقطغناثم

)71(نوج

941ابمفربنمنألأزضىعلىلذرلازث

(27)لجنا

034اناقز!عناإنا

99

الآيةرقم

الزسثدالىيهدى2

أثغتبعغ62

ازتضىمنالا27

)73(المزمل

ات!رنليأيها

(7)4المدثر

آنمذثريأنها

وحيهاظفتومقذفىق11

فضدوداما"لالم!وجعلت21

لثهواو!ين31

لفدتتهيهاومفدت41

أزيدأنيطعئئم51

عنيهالالتا؟نإن!*61

عحعؤاسازهق!71

فكروقذرإئه81

تذركيففقفل91

قذريخفقئلثم02

نظرثم12

وب!رعبسثم22

أذبروأشتكبرئم32

يؤئرسضلاهذآإإقفقال42

آلبهبأوتواألذينليشتيتقن13

2

7

16

15

)08(عبس

وتولمعبس

أي!غىطأن

يرجمنيالاعتكوما

جمرصكرا:

(18)التكوير

بالحشىاقمفلا

الصفحة

034

726

726

616

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

48

،684196

،684196

196

071



الايةرقم

الكنسابئار61

عتعسإذاوالل71

ئمسإذالصتحوا81

كرلمرسولولقؤلإن!91

مكينآلضيدىعندقؤدى02

21

22

23

24

25

15

2

3

17

،85،08أمينثمنطاع

بعجنونصاحهكووما

اتمبينبألأفقاهولفدر

بضنينلفيضاوماهوعلى

شيطقبقولهووما

83()المطففين

ئمحو!ونيزمؤزجهمعناخهم

(68)رقالطا

لطارقواوألعبما

الطار!مارئكأوما

أفاتبلخما

الفجر)98(

والفخر

عثنيوليمالي

(09)البلد

أللدبهذاأقسملآ

اتلدئهذاصتماو(نت

ولدومالدكلووا

لضنرباولؤاصؤا

(39)لضحىا

والضئ

سبمإذايلوا

الصفحة

08

08

08

08

،58،08

003

177،203

08

08

08

08

236

97

97

97

76

76

74

،7475

75

092

76

76

الصفحةالايةرقم

67رئكودعكما3

67ضيرلكوللأخرة4

76،282رئكيعطيثولسؤف

67قاوىيتيمايجذكألتم6

67،626،826فهدىلمضاووجدك7

67يلأعاكووجد8

67ئقهرفلانتيصاص،ما9

67ننهزفلالشآبلاوأما

67فذثريكنجغمةوأما11

(49)الشرج

95،942!ذركلكأل!لنثرح1

"6.،95لؤركووضغناعث2

468،687

06،468،687أنقف!ظفركائذى3

06،268بهركلكورفغنا4

06ي!م!االعنرحفإن

06يعنراانع!رحإن6

06فانصبفرغتف!ذا7

06فازغبرئكوإك8

(59)التين

57يامباللدااوهذ3

(69)لعلقا

144يطقلالنمئناإنص6

144اشت!ارأن7

144لزتجعارئكإكإن8

144يخ!ائذىيتأرء9

144صحلإذانجدا1.

144قدىا!كانإننتأر11



الارقم

12

13

16

17

18

91

نؤى+ياأؤأمر

وتولىكذبتتإنار

يرىافهبأنأ!لعلم

فاعحيؤيالنشفعاولتهلنكأ

خاطؤكزب!ناصيؤ

يمنادفيذع

يةلزبااس!د!

واقتربواشجذئطغهلا*

(801)لكوثرا

اتكوثرأغطتئفإنا

الصفحة

441

441

441

441

441

441

441

441

،49،313

،464465

الايةرقم

وائخرلرئكفصل2

الأتةهوشالثإت3

الصفحة

49

49

النصر)011(

923لفتحوااللهنضرجاءاإذ

923يذض!وتسلنااورأيتت

932،707رئكمجمدفسيخ

(111)المسد

634وتمتلهبمألىيداتبت

(11)3الفلق

478لفلقانجرثأعوقل



(1والإنار)الأحاديتفهرست

الألفحرف

1682:كتابألكمأكتبائتوني

905:الجنةباباتي

923:عليهميتوباللهلعلأمتيعنأؤخر

859:النارفيموتااخركم

547:شجرةبالجن!النبيآذنت

2341:امين

156:استرحتالان

6911:عمرياالآن

1236:الأنصارحبالإيمانآية

2:هذا؟تفعلابمحمد

.()ث552:اللهيخزيكلا!فواللهأبشر

377:مشربابيض

9:ربيإنفقالجبريلاتاني

093:مشارققفبتفقالجبريلأتاني

316:قثمانتليفقالملكاتاني

115:كنثحيثمااللهاتق

432:بالبراقاتيت

زاولجوفهيصليوهوع!ي!اللهرسولاتيت

343

.()ثبالحرفللأثررمزت(1)

462:زمزمإلىبيفانطلقواأتيت

783:احداثبت

3701:وصديقنبيئعليكفانمااثبت

1727:أوعكإنيأجل

1727:كذلكذلكاجل

1775:اللهلرسولالالاحدذلكفليساجلس

()ث

062:فلاناميااجلسي

95:بعيدمنالناساجمل

513:يوماواشبعيومأأجوع

117:ماهوناحبيبكاحبب

1282:حسينااحبمناللهاحمث

463:داودصلاةاللهإلىالصلاةاحب

1235:احبهفإنياحبيه

922:ليكإأحسنت

008:وجوههااحصب

407:ميضاتكعلياحفظ

8131:اصحابيفياحفظوني

1631:الغنائمليأحفت

428:الذراعهذهأخبرتني

177:البقاءداراختار

209



432:الفطرةاخترت

775:فسئحنحصىمنكفاعيه!النبيأخذ

713:الانصارأشرافمنثلاثينادع

713:سبعينادع

713:ستينادع

927:عشرةادع

6801:فقاتلادن

1723:ابتلاهعبدااللهأحباذا

1722:عجلالخيربعبدهاللهأراداذا

7:قبضبأميمارحمةاللهأراداذا

7501:رؤياتكدلمالزمانتقارباذا

4141:ذنبكويغفرتكفىإذا

علىفليصلالمسجدالىأحدكمدخلاذا

0914:النبي

5)ث(46:النارالنارأهلدخلاذا

يكلإ:النبيعلىفصلالمسجددخلتاذا

1483

0013،7031:فأمسكواأصحابيذكراذا

9:معيذكرتذكرتاذا

7921:فاسجدواآيةرأيتماذا

695،2041:فقولواالمؤذنسمعتماذا

9135:اللهبتحميدفليبدأأحدكمصلىاذا

1381:المحيات:فليقلأحدكمصلىاذا

792مجممعأ:مشىمشىاذا

5411:فاجتنبوهشيءعننهيتكماذا

5081:عادقتلفاقتلوهموجدتموهماذا

382:بكلهاوطىءبقدمهوطىءاذا

527:اذهب

442:فلانةبيتالىبهااذهبوا

182:الطلقاءفأنتماذهبوا

507شيئأ:مائكمننأخذلمفانااذهبي

632:بعصاتيعنهالناسأذود

257:؟العذقهذادعوتإنأرأيت

257:ارجع

057:جئتكماارجع

947:ارجعي

927:الأرضفيمنارحموا

76:خلفهع!يمالنبيأردفني

237،537:ارفع

مسمومة:أنهاأخبرتنيفانهاأيديكمارفعوا

821

)ث(0281:بيتهأهلفيمحمداارقبوا

217:امامياركب

983:بهارم

157:بعدهاكذبنيمنأباليلاآيةأرني

562:بعديمنأمتيتلقىماأريت

1552:لكهواسمبكلأسألك

1515:الحسنىبأسمائكأسألك

9917:نبهان!ك!اللهرسولاستتاب

)ث(1328:تربةأطأأناللهمنأستحي

9157:زبيريااسق

4017:الكعبينيبلغحتىزبيريااسق

4017:حتىاحبسثمزبيريااسق

011:تسلمأسلم

4711،1914:قومعلىاللهغضباشتد

9171:الولاءلهمواشترطياشتريها

807:اشرب

6616:بالرأياشرت

852:اوعافهاشفه

937:العينينأشكل

6901:دردأشكنب

673:اشهدوا

9



2031:كالنجومأصحابي

285:لهجةالناساصدق

7601:البردةداءكلاصل

684:؟عليئياأصليت

يصنع:!الهرسولرأيتكماأصنع

)ث(0171

019:بهاضرب

296:ماءفضلمعهمناطلبوا

705:الأنبياءاعظمأكونأطمع

()ث1671:نجاةبالسنةالاعتصام

منمئةأميةبنصفوانغئاللهرسولاعطى

228:الئعم

493:يعطهنخمسألمأعطيت

1731:مسيئهمعناعفوا

6914:العظيمباللهأعوذ

7017:يتعقدكأنعكاشةياباللهأعيذك

1278:ولدكمععمياعليئاغد

1627:قدمتمالياغفر

9601:؟أفضالة

)ث(141:نساءأكثرهاالأمةهذهافضل

،331،332:شكورا؟عبداأكونأفلا

333،638،1645

178:وجهكأفلح

1031:بعديمنباللذيناقتدوا

2851:أقرأ؟ما:فقلتقرأا

237:فاشربقعدا

182:يوسفأخيقالكماأقول

1573:عليمأحكيمأاكتب

1573:كذااكتب

1573:شئتكيفاكتب

4341:الجمعةيومالصلاةعليأكثروا

جمعة:كلنبيكمعلىالسلاممنأكثروا

1437)ث(

الليلةفيعليئالصلاةمنءأكثروا

5441:الزهراء

1162:الصبحلنااكلا

888:الاسدأكلك

89:العباهلةالاقيالالى

الله:حزممامثلاللهرسولحزمماوإنالا

9118

738:اللهبإذنعليئالتئما

738:بصاحبتكالحقي

3901:القلموحزفالدواةألق

1611:واصحابياليومعليهأناالذي

174:الله

0501:وجلعزالله

،1233،4013:أصحابيفياللهالله

1821

803قوتأ:محمدالرزقاجعلاللهم

()ث4913،5741:صلواتكاجعلاللهم

قويم:صلواتفلافيعلىمنكاجعلاللهم

1462)ث(

263:فيهرياءلاحجأاجعلهاللهم

1485:الرجيمالشيطانمناحفظنياللهم

748:ايةأرنياللهم

1338:ارحمهاللهم،لهاغفراللهم

،1371،1483:ذنوبيلياغفراللهم

1484

9148:رحمتكأبوابليافتحاللهم

168:وولدهمالهاكثراللهم

5401:شئتبمااكفنيهاللهم

298:تباركفلاكاذبأكانإناللهم

9



4916:يغضببشرمحمدانمااللهم

684:طاعتكفيكانإنهاللهم

1231:يحبهمنفأحبأحبهانياللهم

0231،9127:فأحبهمااحبهماانياللهم

م!م!:علىتصس!انأسألكانياللهم

)ث(1368

911:عندكمنرحمةأسألكانياللهم

911:القفماءفيالفوزاسألكانياللهم

1484:فضلكمنأسألكانياللهم

843:ليكاواتوجهأسالكانياللهم

171،172:قومياهدالل!م

1913:محمدعلىباركاللهم

178:وبشرهشعرهفيباركاللهم

79:محضهافيلهمباركاللهم

425:خطيئتيلياغفرمحمدبحقاللهم

)ث(2913:المدحواتداحياللهم

6141:التامةالدعوةهذهرباللهم

887:كلابكمنكلبأعليهسفطاللهم

5341:اوفىأبيال!علىصلاللهم

،1386،1387محمد:علىصلاللهم

1388،0913،1454

9541:وازواجهمحمدعلىصلاللهم

873:الدينفيفقههاللهم

882:لهنؤراللهم

1273:بيتيأهلهؤلاءاللهم

1274:أهليهؤلاءاللهم

،1471يعبد:وثنأقبريتجعللااللهم

1914

135:لحم؟فيهاارالبرمةالم

184:اللهالاالهلاانتعلمأنلكيأنالم

9158:أعلمأنا

0901:منكبالخيمأفو!ا!نا

702:اللهشاءإلقا!تالك!نا

938:والأخوينالاولمحاأكرآان!ا

388،635:ادمولدأك!مانا

43:لأصحأجمطأمانأناا

946:لاصحابيأمغةأنا

146:الأرضعنهقنشقمناولأنا

958:جمجمتهعنالآرضتنفل!منأولأنا

994،005:بعثوااذاخروجأالناساولأنا

505:يثسفعا!نأصأول!انا

405:الحمدلواءحاملأنا

414:إبراهيمأبيدعوةأنا

605:القيامةيومالناسسيدأنا

1951،205،305:آدمولدسيدانا

026:قبالعاأنا

623:قئمانا

504:الأميالنبيمحمدأنا

626:واحمدمحمدانا

991:كذبلاالنبيأنا

243:أنتظركئلاثمنذهناهاأنا

643:مؤمنكلوليئانا

181:احوجهذاغيرالىوهوأنا

0172:الأمثلئمالانبياء

547:الرحمنحبيبأنت

631:قثمأنت

8911:أحببتمنمعانت

1663:دنياكمبأموراعلمانتم

33:لأمتيامانينعلياللهانزل

0127:بيتياهلاللهأنشدكم

673:عيه!اللهرسولعهدعلىالقمرانشق

909:لكسيضيءفانهبهانطلق
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973:لهنوقلانطلق

5421:تقولماانظر

738:اللهباذنعليئانقادي

152:مكرمةعندياقمتأحببتإن

1411:اللهإلاإلهلاأنتشهدأن

546:ظلمكعمنتعفوأن

177:الحائطإلىأردكشئتإن

1728:بالقملليبتلىالنبيئكانان

بيدلتأخذالمدينةإماءمنالامةكانتان

472:-!يماللهرسول

5421تجفافأ:للفقرفأعذتحبنيكنتإن

317:شهرالنمكثمحمدالكناإن

248:باولياءليليسواأبيالإن

1153:مجنونأولشاعرالأبعدإن

2701:سيدهذاابنيإن

835:أسلماقدأبويكإن

111:إليئأحبكمإن

5611:اللهكتابالحديثأحسنإن

892:مجشي!محمدهديالهديأحسنإن

818:بهاذهبالذيهوبهاجاءالذيإن

8031:أصحابياختاراللهإن

031:خلقهاختاراللهإن

912،387:إبراهيمولدمناصطفىاللهإن

076:امراالقرانهذاأنزلاللهإن

بالشنة:الجنةالعبديدخلتعالىاللهإن

9116

128:فجعلنيالخلقخلقاللهإن

)ث(134:علىمحمدافضلاللهان

()ث043:العبادقلوبإلىنظراللهإن

5161،0162:أرواحناقبضاللهإن

114:مكةعنحبسقداللهإن

60

385:الخلققسماللهإن

656:بالعدليأمراللهإن

628:الرحماءعبادهمنيحباللهإن

556:ألفأوعشرونوأربعةالفمئةالأنبياءان

943:الجنةيدخلونزمرةاولان

فلم:عندهذكرتمنالبخيلكلالبحيلان

1611:افترقواإسرائيلبنيإن

2341:فقالأتانيجبريلإن

945:حملنيالسلامعليهجبريلإن

5041:فقالنادانيجبريلإن

652:نحمدهلثهالحمدإن

4821:النصيحةالدينإن

8501:استدارقدالزمانإن

1567:بلالاأتىالشيطانإن

2111:البارحةتفلتشيطانأإن

1556:ليعرضالشيطانإن

1648:ادمابنمنيجريالشيطانإن

5715:بشهابجاءنيإبليساللهعدوإن

9172:البلاءعظممعالجزاءعظمإن

1562:لمسهمنكفيالسلامعليهعيسىإن

،913:قلبيينامولاتنامانعينيئإن

1613،0165

4421:أسرعمنكميحبنيمنإلىالفقران

664:مستصعبصعبالقرآنإن

69:ووهاطهافراعهالكمإن

616:أثقالاللنبوةإن

1435:سياحينملائكةلثهإن

7917:لسحراالبيانمنإن

4171:الناساتقاهمنالناسشرارمنإن

)ث(535:جثاالقيامةيوميصيرونالناسإن

9



2،193:بالبراق!رأتيالنبيان

4061:خمساالظهرصلىع!ي!النبيأن

0157:والنجمقرأع!دالنبيان

131:نوراروحهكانت!ي!النبيأن

1642:نملةقرصتهنبياأن

اسلم:مابعدع!ي!للنبييكتبكاننصرانيةأن

1574

922:قالماقالالاعرابيهذاان

499:نبوةبدأالامرهذاإن

767:الذكرمنفقدلمابكىهذاان

4651،6615:شيطانبهوادهذاان

1782:احدهمسفمإذااليهودان

302:اللهبرسولاتقيناالبأسحمياذاكناإنا

1728:البلاءلنايضاعفالانبياءمعشرانا

4301:البقريصيدتجدهانك

)ث(9171:تضرولاتنفعلاحجرإنك

922:اصحابينفسوفيقلتماقلتانك

1578:لياتختصمونإنكم

275:تأكلقريشمنامراةابناناإنما

،6621،1665،6681:بشرأناانما

9166

8951،5061:تنسونكماأنسىبشرأناانما

9061:تنسونكماأنسىمثلكمبشرأناإنما

138،258:عبدأناانما

1664:ظناظننتإنما

423:أدمأعليهينامالذيفراشهكانانما

063:الكريمبنالكريمإنما

0151:كالكيرالمدينةانما

708:العملكثرةشكاإنه

447:بالانبياءصلى!رانه

46:خذهمسح-لجيلأإنه

،16،17،18:التوراةفيلموصوفإنه

)ث(91

،1538،1541:قلبيعلىليغانإنه

1016،1628

849:النارأهلمنإنه

447:عليتسفماناستأذنتانها

627:مرحومةأمةإنها

1234،1917،1648:منيبضعةإنها

247:خديجةايامتأتيناكانتإنها

1563:الشيطانمنإنها

052:مكرمينلأصحابناكانواإنهم

805:القيامةيومأمتيفيإنهما

)قدسي(475:خليلااتخذتكإني

9215:نداءسمعتوحديخلوتإذاإني

932:ترونلاماارىإني

1623:تنسونكماانسىإني

4851:برأص!بينكمأقضيإنماإني

1271:بهأخذتمانمافيكمتاركإني

412:النبيينوخاتماللهعبدإني

513:مكةبطحاءلييجعلأنعليعرضإني

404:لكمفرطإني

0112:التعريعننهيتقدإني

58:قفايمنلابصرإني

7951:للهلاخشاكمإني

18،28:ظهريوراءمنلاراكماني

643:مرةسبعيناليومفياللهلاستغفرإني

543:مرةمئةاليومفياللهلاستغفرإني

9162:إليهوأتوباللهلاستغفرإني

0153:ضوءاصوتأوأرىلاسمعإني

778:عليئيسلمكانبمكةحجرالأعرفإني

1674:حقأإلاأقولولالامزحإني
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،5841،9951:لأسنأن!ىأولأنسىاني

7016

48:ورائيمنلأنظراني

9154:ربيعلمنيماإلاأعلملاإني

8016:لأسنانشىولكن،أنسىلاإني

1521،1651:كهيئتكملستإني

955:المحمودالمقاملقائماني

171:لغانأأبعثلمإني

1634:فعصيتالشجرةأكلعننهيتإني

2521:حميدا؟تعيشأنترضىأما

805:وعيسىإبراهيميكونأنترضونأما

1532:فلاالانأما

217:تنصرفأنلىاماتركبأنإما

136:متكئأاكلفلاأناأما

02:دثهالحمادونأمته

،9131:يشهدواحتىالناساقاتلأنأمرت

0411

818:أراكومااملكها

1673:؟بياضبعينهالذيأهو

77:غيرييغسلهلافالنبيأوصاني

1916:وعترتياللهبكتابأوصيكم

1783:قتلهمقداللهنهانيالذيناولئك

:صلاةعليئأكثرهمالقيامةيومبيالناسأولى

1141

6215:الوحيمناللهرسولبهبدىءماأول

237:لعنتهأوسببتهرجلايما

7916:سببتهالمسلمينمنرجلأيما

2741:تفزقواثممجلسأجلسواقومأيما

4131:اصحابيفياحفظونيالناسأيها

4141:اللهاذكرواالناسأيها

4131:بدرلأهلغفراللهإنالناسأيها

4131:بكرأبيعنراضيىإنيالناسأيها

4131:عمرعنراضانيالناسأيها

الباءحرف

1718،6171:العشيرةابنبئس

11:أنتالقومخطيببئس

،1582:نسيتيقولأنلأحدكممابئس

0161

1488:اللهرسولعلىوالسلاماللهباسم

669:المقدسببيت

4142:الذيالبخيلكلالبخيل

الجنة:يدخلمنأول-ربه-يعنيبشرني

804

1827:اذاهامايؤذينيمنيبضعة

104:والأسودالاحمرإلىبعثت

604:الساعةيديبينبعثت

951:الأخلاقمكارملأتممبعثت

127:ادمبنيقرونخيرمنبعثت

5451:الأصنامإليئبغضت

732:وأنتأنابقيت

1767:فاللهرسولعلىوافترائكبكفرك

653:؟بكم

238:أصلابهممناللهيخرجأنارجوبل

9158:البحرينبمجمعلناعبدبل

209:طيبوماؤهنعمانهوبل

193:هذا؟تفعلبمحمد

)ث(51:وأصحابهبمحمد

26:النظافةعلىالدينبني

591:أمرتبهذا

512:قريشمنأنيبيد

5051:ومنبريحجرتيبين

6051:ومنبريقبريبين
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895:الجنةفياسيرأنابينا

154،574،946:نائمانابينا

497غنمأ:يرعىراعبينا

448:يومذاتقاعدأنابينما

التاءحرف

9301:ودجيلدجلةبينمدينةتبنى

735:عشرةعشرةتحلقوا

8071:حاجتكتدرك

8916:يمينكتربت

1748:باسميتسموا

0175:؟تلعنونهمثممحمداأولادكمتسمون

736:وحدهاللهالاالهلاأنتشهد

218:الظبيةهذهتطلق

647:شجرةياتعالي

9011:مصعبياتقذم

1111:العزىتلك

9156:العلىالغرانيقتلك

6701:لاختطفتهدنالوالملائكةتلك

241:تناسلواتناكحوا

0152:قلبيينامولاعينايتنام

الثاءحرف

5911:الايمانحلاوةوجدفيهكنمنثلاث

943:المنتهىسدرةاتيتحتىبيانطلقثم

عنتحؤلتوماخديجةالىرجعتلم

465:جانبها

438:بمستوىظهرتحتىبيعرجثم

الجيمحرف

1632:بدريوم!يبالنبيالىجبريلجاء

978:الباطلوزهقالحقجاء

097:يعيدوماالباطليبدىءوماالحقجاء

4141:الراجفةجاءت

813:المشاشجليل

7051:السيوفظلالتحتالجنة

الحاءحرف

541،203:دنياكممنإليئحبب

،9165:سنةعائشةعن-!ي!اللهرسولحبس

948:النورحجابه

612:هذرولانزرلا،فصل،المنطقحلو

667:الرحيمالرحمنمنتنزيلحم

021:الوطيسحمي

8401:العربراسحمير

015:شهرمسيرةحوضي

6:لكمخيرحياتي

9143:عليئفصلواكنتمحيثما

الخاءحرف

()ث122:سنينعشرى!ي!اللهرسولخدمت

972:بهجئتماخذ

363:القرانداودعلىخفف

879:قريشفيالخلافة

611:طهاأوسالأموراخير

9701:عشرةسبعيومالحجامةخير

7801:السعوطبهتداويتمماخير

1001:قرنيخيركم

1632:الأسارىفيخئرأصحابك

256:ملكأنبيايكونانبينخير

065:الجنةامتينصفيدخلأنبينخيرت

الدالحرف

1366:يردلاالصلاتينبينالدعاء

09



6821،3916:خيرفيهأناالذيفاندعوني

316:لهدارلامندارالدنيا

الذالحرف

027،416:براهيمإذاك

6301:لأخذهدنالوجبريلذاك

113:يكونلاالوجهينذو

الراءحرف

7951:السلامعليهجبريلرأى

4751:ثلاثالرؤيا

483:ربيرأيت

596:أصابعهبينيفورالماءرأيت

686:أصابعهبينمنينبعالماءرأيت

053:ضزلثهوفاذاموسىرأيت

()ث522:غلاموأناك!النبيرأيت

488:نورارأيت

482:بفؤاديرأيته

926:الرحمنيرحمهمالراحمون

8201:عشرةولدرجل

901:خيرأقالعبدأاللهرحم

6061:أذكرنيلقدفلانااللهرحم

523:وطاتهفانلهبماردوه

،9136:فلمعندهذكرترجلانفرغم

الزايحرف

276:وأرجحزن

8601:سواءزواياه

166،469:الأرضليزويت

السينحرف

4174:غضبعلىكأنهاللهسبحالى

01

043:الجبروتذيسبحان

0181:والدمالفرثسبق

5516:!اللهرسولسحر

5816:مجج!اللهرسولزريقبنييهودصر

123:بغيرهوعظمنالسعيد

1547لكبداعفاسل

101:عنكسل

777،977:اللهرسولياعليكالسلام

869:عنهزوجتهسلوا

901!ا:سنهسنه

الوليد:لهيقالرجلالامةهذهفيسيكون

4181:أمتيمنسيكون

الشينحرف

4185:السماءأديمتحتقبيلشز

615:اللهإلاإلهلاأنشهدلمنشفاعتي

الصادحرف

276:بشيئهأحقالشيءصاحب

497:صدق

134:فيكاللهباركصدقت

:للذنوبأمحقغ!تالنبيعلىالصلاة

)ث(1421

:صلاةمئةمنخيرالحرامالمسجدفيصلاة

)ث(-9914

8914:خيرهذامسجديفيصلاة

1486:وسلممحمدعلىاللهصلى

)ث(4851:محمدعلىوملائكتهاللهصلى

033:قدمماها!ختحتىغج!اللهرسولصلى

5241:ورسلهاللهأنبياءعلىصلوا

1913:الدعاءفيواجتهدواصلوا



064:المسجدمقدمفيبياسريليلةصليت

الضادحرف

1701:أحدمنأعظمالنارفيأحدكمضرس

1901:أذنكعلىالقلمضع

249:جسدكمنتألمالذيعلىيدكضع

735:فلاناليح!واضعه

الطاءحرف

أيلة:إلىعمانبينما-الحوض-أيطوله

511

الظاءحرف

118:القيامةيومظلماتالظلم

العينحرف

3451:حمماعادوا

02:المختارأحمدعبدي

9135:هذاعجل

597:بوفرهاتجدهاغنمكإلىعد

9138:جبريليديفيعذهن

694:جبريلبيعرج

004:التابععليئيخففلمأمتيعليئعرض

4201:عمريايسركمقامايقومأنعسى

)ث(396:الحديبيةيومالناسعطش

0163:الخيلصدقةعنلكماللهعفا

9916:حلقىعقرى

5711:فضلفهوذلكسوىفماثلاثةالعلم

242:بالرفقعليك

4801:يثربخرابالمقدسبيتعمران

1158:خيرسنةفيقليلعمل

)ث(1661:خيرسئةفيقليلعمل

الغينحرف

228:حنينأوذكرغزوةعجيناللهرسولغزا

96:أنظرفذهبتع!باالنبيغسلت

الفاءحرف

972:بهفاتني

)قدسي(155:سمعهاحببتهكنتفاذا

3201:منهأخرجتفاذا

0081:دماءهممنيعصمواقالوهافاذا

001:المنطيةهيالعليااليدفان

784:صديقاونبيعليكفانما

عني:الاصواتوانقطعتجبريلفارقني

194،594

843:فتوضافانطلق

2815اقرا:فقالنائموأنافجاءني

435،614:بمكةوأنابيتيسقففرءج

1185:فسحقافسحقا

152:بأربعالناسعلىفضلت

0511:الراشدينالخلفاءوسنةبسنتيفعليكم

1818:لهاللهفغفر

394:اكبرالله:الملكفقال

0167:ابلغيكونأنبعضكمفلعل

1185:حوضيعنرجاذفليذادن

1565:شيطانهوفانمافليقاتله

()ث2381:يومئذمنالذئاءاحبزلتفما

397:أنا؟فمن

0801:أشفةسبعةالهنديالعودفي

القافحرف

عليك:منزلاني!حي!لمحمدتعالىاللهقال!

672

243:بآيةع!اللهرسولقام

939:!ك!مقامأاللهرسولفيناقام

1778:فصبرهذامنبأكثرموسىأوذيقد

645:وعجبكمكلامكمسمعتقد



771:قدفعلت

)ث(75:قذربهمانظيفاولدتهقد

1285:تقدموهاولاقريثاقدموا

5411:كرههمنعلىصعبالقران

737:الشجرةلتلكقل

972:يغترفنلهنقل

497:فحدثهمقم

محمد:علىصلاللهمقولوا:

1385

1685:قومواعني

1384،

الكافحرف

353:الرجالادممنراءأنتماكأحسن

ضفف:علىماكانإليهالطعامأحبكان

133

55:اللونأزهركان

بابهيقرعونعسماللهرسولأصحابكان

6621:بالأظافير

612:صدراالناسأوسعكان

227:ي!اللهرسوليأتونالمدينةخدمكان

581،552،4221:القرانخلقهكان

3741/،182:البثردائمكان

،016:خلقاالناسأحسنعسماللهرسولكان

161

المجلسفيجلسإذا-لمجيداللهرسولكان

292:احتبى

أدركتلرجلدعاإذاع!يماللهرسولكان

068:دعوته

102:غضبإذاع!يماللهرسولكان

منيرىالصلاةفيقامإذاغتيراللهرسولكان

97:خلفه

802:العذراءمنحياءأشدع!يماللهرسولكان

،218:البشردالم-لجيناللهرسولكان

/3741

4/371مفخمأ:فخماعيماللهرسولكان

أحد:بفزفأحديأخذلاع!حاللهرسولكان

927

الاعلىيقومولايجلسلاعيماللهرسولكان

3741/:ذكر

،434:الأحزانمتواصلغ!اللهرسولكان

/3741

812:يؤلفهمجم!اللهرسولكان

142:بالموعظةيتخؤلناي!اللهرسولكان

العادلوعدهحديثايحدثعسماللهرسولكان

103:احصاه

4/371:إلالسانهيخزنع!يواللهرسولكان

162:الحماريركب-لمجعراللهرسولكان

898:يلبسهاع!ع!ماللهرسولكان

،003:الحلمعلى:أربععلىسكوتهكان

/3741

47:مختوناولدقدعسمكان

322:اللياليوأهلههويبيتعسمكان

623:مرمولسريرعلىأحيانأينامعسمكان

433:ديمةغسماللهرسولعملكان

قراللهرسولعندناكانفاذاداجنعندناكان

297:وثبت

523:مسحأبيتهفياللهرسولفراشكان

،271،272:أهلهمهنةفيبيتهفيكان

273

992:ترتيلاللهرسولكلامفيكان

خففإلايصليوهواحدإليهيجلسلاكان

225:صلاته

8161:محروسأكان



7آ3:النخلجذوععلىمسقوفاالمسجدكان

953:حييارجلأموسىكان

188:لخيرباالناساجودريه!لنبياكان

502:الناساحسنع!ي!النبيكان

بغيرها:وزىغزوةأراداذا!يمالنبيكان

1588

92:رجلعلىقامصلىاذاع!ي!النبيكان

192:الناساوقركل!النبيكان

791:شيئألغل!يدخرلا!رالنبيكان

9401:يحرسصيئالنبيكان

68:الظلمةفييرىع!يلأالنبيكان

1135،1352:التشهدع!يعلمناالنبيكان

الله:فأبغضهعثمانيبغض-رجل:-أيكان

1316

912:دعاهمنيجيبكان

262:الشعيرخبزالىيدعىكان

الليل:منالساعةفينسائهعلىيدوركان

147

4451:مشاهدهمالمشركينعلىيشهدكان

،335:يفطرلانقول!حتىيصومكان

336،337،338

022:الهديةيقبلكان

1738:الاسفكأخذةأخذةيكرهونكانوا

32:قوميكذبني

098:كنكذلك

0911:حمقأبقومكفى

886:بيمينككل

411آ:الاالجنةيدخلونأمتيكل

6541:تقيكل

167:المؤمنعليهايطبعالخلال!كل

13آ7:فاذاالسماءدونمحجوبدعاءكل

0158:يكنلمذلككل

:لايكونمافهو"كاد!القرانفيماكل

1571)ث(

014:نجباءسبعةاعطينبيكل

م144:ربهعلىأثنىكلكم

شخص:ليتمثلصنممنمنهادنوتكلما

1546

734:غشيكنمنوأطعمنكلن

832:اللهباسمكلوا

4811:دارأبنىمنكمثل

()ث6951:مجبهفهاللهورسول!اناأفعلهكنت

،32،637:الخلقفيالأنبياءأول!كنت

963

933:مصليأالليلمنتراهأنتشاءلاكنت

()ث687:مئةثلاثزهاءكنا

نسمعونحنالطعام!ييهاللهرسول!معنأكلكنا

774:تسبيحه

1575:خيبرمنأخرجتإذابككيف

3201:منهاخرجتاذابككيف

3801:كسرىسواريالبستإذابككيف

اللامحرف

1آ72:الناقةابنعلىلأحملئك

095:القيامةيوملأشفعن

5751:بهيتلاعبموثقألأصبح

051،0461:امراةمئةعلىالليلةلأطوفن

1817:عليئاللهقدرلئن

822:لا

1525:اكتفيتقدأسأل!لا

886:استطعتلا

9916:بطنكاللهاشبعلا
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،1521:أريكتهعلىمتكئاأحدكمالفينلا

1188

516:منهأفضلأحداإنأقوللا

85:والقمرالشمسمثلبللا

1666:والمكيدةوالحربالرأيهوبللا

5182:أصحابيفيتؤذونيلا

2861،6182:عائثةفيتؤذينيلا

918:فيكاللهباركتبرجلا

4241:عيدابيتيتتخذوالا

1182:غرضأبعديتتخذوهملا

2914:عيداقبريتجعلوالا

1364:الراكبكقدجتجعلونيلا

6201:معنااللهإنتحزنلا

682،016:موسىعلىتخيرونيلا

669:ظاهرينأمتيمنطائفةتزاللا

4715:بهماتسألنيلا

5013،1822،1823:أصحابيتسبوالا

5941:مساجدثلاثةإلىإلأالرحالتشدلا

952:النصارىأطرتكماتطرونيلا

267،906:الأنبياءبينتففملوالا

266:متىبنيونسعلىتفضلونيلا

1401:فئتانتقتتلحتىالساعةتقوملا

بعصاهالناسيسوقحتىالساعةتقوملا

0001:رجل

257:الأعاجمتقومكماتقوموالا

5122:ورسولهاللهيحبفانهتلعنهلا

2901:الرحيمالرحمناللهبسمتمدوالا

501:لكيرىلامنصحبةفيخيرلا

1018:الإسلامفيلهمسهملا

1356:عليئيصللملمنصلاةلا

3917:بعدينبيئلا

2001:منهشربعدهوالذيإلازمانياتيلا

اليه:احبأكونحثىأحدكميؤمنلا

3911،4911،7911

4917:لبادحاضريبعلا

032:أحدعنمنكمأحديبلغنيلا

،177:اصحابهيقتلمحمداأنيتحدثلا

1781

1431:فيهيصلونلامجلساقوميجلسلا

1276:مؤمنإلأيحبكلا

1151:عنهارغبةالمدينةمنأحديخرجلا

966:الردكثرةعلىيخلقلا

659:ظاهرينالغربأهليزاللا

()ث1175:غتي!النبيباسمأحديسفىلا

8051:لاإأحدوشدتهالأوائهاعلىيصبرلا

872:فاكاللهيفضضلا

()ث5113:احدع!ي!النبيبأصحابيقاسلا

613:متىبنيونسمنخيرأنايقولنلا

01:فلانوشاءاللهشاءماأحدكميقولنلا

121:مرتينجحرمنالمؤمنيلدغلا

1761:مسلمدمفيالكلبيلغلا

1773:عنزانفيهاينتطحلا

222:لبيك

)ث(3913:وسعديكربياللهملبيك

563:يديكفيوالخيروسعديكلبيك

،1583،0016:أنسىولكنأنسىلست

1652

1654:كهيئتكملست

2801:ينتفعحتىتخلفلعلك

1662:خيراكانتفعلوالملولعلكم

112:يعنيهلابمايتكلمكانلعله

7018:يصليلعله



1881:اللهاضللعلي

6741:القبورزواراتاللهلعن

5162:ايةوكذاكذااذكرنيلقد

5841:مزاميرمنمزمارااوتيلقد

181:ثلاثاجلهمنبقيلقد

طائريحركوماع!ي!اللهرسولتركنالقد

)ث(419:جناحيه

1525:نفسيعلىخشيتلقد

463:الحجرفيرايتنيلقد

)ث(472:قلتمماشعريق!لقد

بالفقر:أحدهميبتلىقبليالأنبياءكانلقد

371

773:الطعامتسبيحنسمعكنالقد

413:كبدذوياكلهشيءبيتيفيوماماتلقد

)ث(

6041:ابشركانيليفقالجبريللقيت

295:بهادعادعوةنبيلكل

395:مستجابةدعوةنبيلكل

195:بهايدعودعوةنبيلكل

991:يفزلمعيهماللهرسوللكن

8421:ولرسولهولكتابهلله

094:بعينيأرهلم

أحد:لقول!ه!اللهرسولسنةادعأكنلم

)ث(1171

166:تفعلهالجاهليةكانتممابشيءاهملم

()ث03:بعدهفمنادممننبيأاللهيبعثلم

()ث5231:يسألولمعيهمالنبييشكلم

1586:كذباتثلاثلااابراهيميكذبلم

083:بالمطفميكنلم

2071:سثابأيكنلم

1017:فحاشأيكنلم

112:فاحشا!ي!النبييكنلم

إلأ:شجرولابحجريمرع!ي!النبييكنلم

078

إلااحدفيتبعهطريقفييمر!ي!النبييكنلم

66:طيبهمنسلكهأنهعرف

،134:قطشبعا!ي!النبيجوفيمتلىءلم

327

جاءالأذانرسولهيعلمأنتعالىاللهأرادلما

944:جبريل

977:بالرسالةجبريلاستقبلنيلما

427:السماءالىبيأسريلما

29:لموسىاللهتجلىلما

293:أهبطنيآدماللهخلقلما

()ث065:المدينةع!ين!اللهرسولقدملما

165:الأوثاناليئبغضتنشأتلما

081:تراعلنتراعلن

502:تراعوالن

37:بطنكوجعتشتكيلن

17:النارتصيبهلن

6911:أكونحتىاحدكميؤمنلن

889:قريشفيالامرهذايزاللن

1713:أمريمناستقبلتلو

737:لاحديسجداناحدأأمرتلو

،328قليلا:لضحكتمأعلمماتعلمونلو

1647

()ث0921:لأحبه!ب!اللهرسولراهلو

7161:لأيقطنااللهشاءلو

012:هذايغسللهقلتملو

،9167شيئأ:!ي!اللهرسولكتملو

)ث(0168

543،055:ربيغيرخليلامتخذاكنتلو

19



لأدبتك:القريتينهاتينمنكنتلو

(ث(7914

(ث(396:لكفاناألفمئةكنالو

:بالسواكلأمرتهمأمتيعلىأشقأنلولا

231

907:منهلأكلتمتكلهلملو

عمر:إلامنهنجاماعذابالسماءمننزللو

1633

617:أسماءخمسةلي

162،226:أسماءعشرةلي

426:أسماءسبعةالقرانفيلي

376:الأمهقبالأبيضليس

375:الممغطبالطويلليس

646:غليظولابفأليس

018:فنبتتشجرةاللهأمرالغارليلة

الميمحرف

458:بيتيفيوهوإلاىيئاللهبرسولأسريما

4152:اسألولاأشكما

8911:لها؟أعددتما

5151:حرمتكوأعظمأعظمكما

323:خوافيعلىلمجنىاللهرسولاكلما

رأسه:فينحيغ!اللهرسولأذنأحدالتقمما

422

1686:لنفسهانتقمما

؟:أصنعهالشيءعنيتنزهونأقوامبالما

1153

902:كذا؟يقولونأويصنعونأقوايمبالما

6021:؟بالكما

453:إلأنبئالوطبعدمنتعالىاللهبعثما

357:الوجهحسنإلانبيأاللهبعثما

2051:روضةومنبريبيتيبينما

16

أنييعلمالاشيءوالأرضالسماءبينما

608:اللهرسول

9801:قبلةوالمغربالمشرقبينما

1482:روضةوقبريمنبريبينما

313:وبغلتهسلاحهإلاتركما

213:ديناراجم!اللهرسولتركما

1662:؟تصنعونما

182:؟لكمفاعلأنيتقولونما

0143:تفرقواثممجلسأقومجلسما

812:؟حاجتكما

223:أسلمتمنذغ!ؤاللهرسولحجبنيما

128:؟صنعتماعلىحملكما

اختارإلاقطأمرينفيلمجنىاللهرسولخيرما

071،287،042:أيسرهما

1851:الملتزمهذافيبشيءأحددعاما

49:جم!اللهرسولمنأسرعأحدارأيتما

!ج!:اللهرسولمنتبسماأكثرأحدارأيتما

226

202:!ج!اللهرسولمنأشجعرأيتما

مظلمة:منمنتصرا!خصاللهرسولرأيتما

917

85:ع!اللهرسولمنأحسنشيئارأيتما

76،512:قطغ!اللهرسولفرجرأيتما

منأحسنحمراءحلةفيلمةذيمنرأيتما

65:مجشج!اللهرسول

علىمنهأشدأحدعلىالوجعرايتما

1726:لمج!اللهرسول

،1636:للرجلقالأنعلىداودزادما

(ث(1637

928:تعادنيخيبرأكلةزالتما

((ث868:عمرأسلممنذأعزةزلناما



،185لا:فقالشيءعن-لمجب!مالنبيسئل

186،187

4141:خيرفهوزدتوانشئت

113:برخبزمنلمج!اللهرسولآلشبع

903:تباعاايامللاثةسك!ن!اللهرسولشبع

أطيبشيئامسكأولاولاقطعنبراشمصت

36:!يرواللهرسولريحمن

،924:محمدبيتهفييكونأناحدكمضز

0176

591:عليئابتعولكنشيءعندي

خديجة:علىغرتماامرأةعلىغرت

245)ث(

523:؟الليلةليفرشتم

()ث054:غ!يماللهرسولجسدفقدت

)ث(471:جسدهفقد

1581:نسيتوماقصرت

جمين:اللهرسولمناليئأحمثأحدكان

)ث(1211

شتن:اللهرسولمنخلقأأحسناحدكالى

822:ذلكعلىليسلطكلتهكان

1675:الاعينخائنةلهتكونأنلنبيكان

9601:نفسكبهتحدثكنت

منأولكانإلاكتيبة-لجقهاللهرسوللقي

602:يضرب

284:قطامرأةيديدهلمست

2071:جبينهتربتلهبم

،132:بطنيمنشراوعاءادمابنملأ

8101

4316:بذنبألمالاأحدمن

6151:الركنعندتعالىاللهيدعوأحدمن

1433:الاعلييسفماحدمنما

1138:الآياتمنأعطيالاالانبياءمنما

1735:أذىيصيبهمسلممنما

1733:المسلمتصيبمصيبةمنما

5917:الغنمرعىوقدالانبيمنما

904:اعطيوقدالاالانبياءمننبيمنما

الجن:منقرينهبهوكلالاأحدمنمنكمما

1553

701:قدرهعرفامرؤهلكما

الجاهلية:أهلفيكانممابشيءهممتما

1172:بالمؤمنالبلاءيزالما

551:ذهبأأحذاليأنيسرنيما

1734:نصبمنالمؤمنيصيبما

يونس:منخيرأنايقولأنلعبدينبغيما

706،806

121:أنفهحتفمات

178:اللهمالالمال

0116:أمتيفسادعندبسنتيالمتمسك

3031:الطعامفيالملحكمثلأصحابيمثل

1737:الارزةكمثلالكافرمثل

1736:الزرعخامةمثلالمؤمنمثل

4711:رجلكمثلبهاللهبعثنيماومثلمثلي

922:رجلمثلهذاومثلمثلي

4417:وصيتهحرممنالمحروم

401،9911:أحبمنمعالمرء

9181:كفرالقرآنفيالمراء

437:الصالحمرحبأبالنبي

5151:بيتمنمرحبأبك

1166:النساءعنفحبسع!هاللهرسولمرض

6174:منهومستراحمستريح
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801:تمنمؤلمستشارا

3941:هذامسجدي

201:دماؤهمتتكافأالمسلمون

7701:البدنحوضالمعدة

1272:النارمنبراءةع!همحمدالمعرفة

347:ماليرأسالمعرفة

يمسنةعشرةخمسبمكةع!ي!النبيمكث

1527:الصوت

1237:احبهمفبحبيالعربأحبمن

9013:أحبنيفقدعمراحبمن

1747:لقاءهاللهأحباللهلقاءأحبمن

7021:الجنةفيمعيكانأحبنيمن

،4012واباهما:هذينوأحثأحبنيمن

1283

1232:أحبنيفقدأحبهمامن

1332:حدثأفيهاأحدثمن

1163:أميتتقدسنتيمنسنةاحيامن

6211:أحيانيفقدسنتيأحيامن

1187:ردفهوفيهليسماأمرنافيأدخلمن

بها:فليمتبالمدينةيموتأناسحتطاعمن

8021:بعدييكونونحبأليأمتياشدمن

3017:شيئأفعوقبذلكمنأصابمن

6411:الجنةدخلاطاعنيمن

4411:اللهأطاعفقداطاعنيمن

5511:منيفهوبياقتدىمن

833،834:أنا؟من

1284:اللهأهانهقريشاأهانمن

8917:فاقتلوهدينهبدلمن

452:قرابتها؟منبقيمن

397:تعبد؟من

18

)قدسي(894:شبرامنيتقزبمن

0182:اللهكتابمنآيةجحدمن

عليئيصليفلاالرجلعندأذكرأن1الجفامن

472:كذبفقدربهرإىمحمداأنثكحد2من

)ث(

حافظا:لهكنتاصحابيفيحفظنيمن

9131

:الحوضعليئورداصحابيفيحفظنيمن

0132

1334:كاذبامنبريعلىحلفمن

5181:شبرقيدالجماعةخالفمن

5142:عليئيصلفلمعندهذكرتمن

61،4621:هابهبديهةراهمن

1186:منيفليسسنتيعنرغبمن

،1463:شفاعتيلهوجبتقبريزارمن

9146

6541:فكأنماموتيبعدزارنيمن

1464:محتسباالمدينةفيزارنيمن

1:فكتمهعلمعنسئلمن

0183:فاجلدوهأصحابيسمثمن

1762،4182:فاضربوهأصحابيسمثمن

6013:اللهلعنةفعليهأصحابيسمثمن

1762:نبيأفاقتلوهسمثمن

0913:الأوفىبالمكياليكتالأنسزهمن

1841:عشراعليئسلممن

5501:فليخذلنيشاءمن

1751:ركعتينالمقامخلفصلىمن

1357:عليئفيهايصللمصلاةصلىمن

3041،1341:صلاةعليئصلىمن

1434:سمعتهقبرىعندعليئصلىمن



الملائكة:تزللمكتابفيعليصلىمن

0138،1412

1776:عنقهفاضربوادينهغيرمن

طاعته:طاعتكجعلاناللهعندفضيلتكمن

13(ث(

0141:محمدعلىصلاللهمقالمن

216:كذبفقديونسمنخيرأناقالمن

1741:أشهدوأناالمؤذنيسمعحينقالمن

6141:رفياللهمالنداءيسمعحينقالمن

441:فليتزؤجطولذاكانمن

يدخلفلاالاخرواليومباللهيؤمنكانمن

1184:الحمام

م0182:كلهبهكفرفقدالقرانمنبآيةكفرمن

464،1275:مولاهفعليمولاهكنتمن

1763:؟الاشرفبنلكعبمن

1773:بها؟ليمن

1251:حاجأالحرمينأحدفيماتمن

(ث(5:نبيالىنبيئمن

2814:الجنةطريقنسيعليئالصلاةنسيمن

1732:منهيصبخيرابهاللهيردمن

،1766،1768:؟عدوييكفينيمن

9176

174:مني؟يمنعكمن

4051:ترعةعلىمنبري

((ث384:العقبمنهوس

5174:للمؤمنراحة،الفجاءةموت

النونحرف

301:المشطكأسنانالناس

601:معادنالناس

87:غطيطلهسمعحتىنام

046:السابقونالآخروننحن

682،2152:إبراهيممنبالثكأحقنحن

4:وحسبأوصهرانسبا

204:بالرعبنصرت

891:نائلقضاءونصفهنصفه

747،1568:نعم

414:ابراهيمابيدعوهأنانعم

1568:حقأالاكلهذلكفيأقوللافانينعم

1572:صوابكلنعم

8801:هذاالحمامموضعنعم

4441:عليهموأردنعم

0111:؟أنتمن،الجننغمة

6841:فزوروهاالقبورزيارةعننهيتم

487،488:؟اراأنىنور

487:هأراني!نورا

الهاءحرف

6101:منافقلموتهاجت

481،941:وأطهرأطيبهذا

276:بملوكهاالاعاجمتفعلههذا

1278:أبيوصنوعميهذا

1264:نحبهقضىممنهذا

746:شجرةياتعاليالشجرةهذه

736:السمرةالشجرةهذه

9128نبينا:بيتبأهلنفعلأنأمرناهكذا

(ث(9128:بالعلماءنفعلهكذا

973:ع!م"اللهرسوللحاجةمكانا"يعنيهل؟

8:؟الرحمةهذهمناصابكهل

973:؟حجارةأونخلمنترىهل

0915:؟منكأعلماحداتعلمهل

(ث(6917:ملك؟منابائهفيهل



)ث(282:؟بالكذبتتهمونهكنتمهل

736:خير؟إلىلكهل

653:؟تبيعونهشيءمعكمهل

972:ء؟شيمنهل

607:وضوء؟منهل

3001:قريشمنأغيلمةيدعلىأمتيهلاك

5915:؟صائموأنااقئلأنيخبرتيهاهلأ

4211:قلبهعنشققتهلا

318123-:هوسثنولمىيئاللهرسولهلك

1911:المتنالعونهلك

1681:بعدهتضئوالنكتاباأكتبهلموا

3018:البريةشزمنهم

558:فيهلامتيأشفعالذيالمقامهو

506:الجنةفينهرهو

541،275:عليكهون

)ث(564:ى!النبيراهاعينرؤياهي

526:وأحمدمحمدس!هي

455:الشفاعةهي

الواوحرف

386:والجسدالروحبينوادم

105:الجنةحللمنحلةواكسى

1277:رجلقلبيدخللابيدهنفسيوالذي

662:رجليقولهالابيدهنفسيوالذي

0164:اللهشاءإنقاللوبيدهنفسيوالذي

768:يزللمالتزمهلملوبيدهنفسيوالذي

927:السماءفيلامينإنيوالله

1577:فأرىيمينعلىأحلفلاوالله

()ث658:بكاهنهوماوالله

657هذا:منشيئايقولالذييثبهماوالله

)ث(

8701:أمثالهابعشرالحسنةوإن

02

352:بهإبراهيمولدأشبهوأنا

559:يؤمئذمنكمخيراليوموأنتم

،1553:أعاننيتعالىاللهولكن،وإياي

1554

812؟:وتفعلين

398:بحرافرسكوجدنا

168:غرائزوالجبنوالجرأة

614:الصلاةفيعينيقرةوجعلت

)قدسي(636:وخاتمأفاتحأوجعلتك

9071:حطحط!ورسورس

1388:علمتمقدكماوالسلام

795:الجنةفيدرجةأعلىالوسيلة

0051:منافضلالحرامالمسجدفيوصلاة

163:أعينهمتنامالانبياءوكذلك

1511:الئارفيضلالةوكل

116:يونسمنأفضلاحداانأقولولا

0155:بشرقلبعلىخطرولا

945:بكرأبالاتخذتخليلامتخذاكنتولو

421بلسانيالقرانانزلوإنمايمنعنيوما

5141انفأ:جبريلخرجوقديمنعنيوما

9051:يعلمونكانوالولهمخيروالمدينة

1181:الفوقفيويتمارى

173،286:أعدللمإنيعدلفمنويحك

184:سفياقأباياويحك

1587:تهكذباويذكر

178:أعرابييامنكويقاد

5901:الهرجويكثر

27:الناسمنلكويل

639:اقتربقدشرمنللعربويل

839:منكللناسويل

9



اليياءحرف

1164:محمداالينابع!ث"اللهانأنهههابنيا

أث(

178"!والخناؤيرالفردةاخوةيا

736:يد؟تر"أين!امحرابييا

9401:عن!انصرفواالناسأيهايا

4122:وتمسيتهـصبعانقدرتان!بنييا

4212:سنئيمنوذلك!بنييا

738:الشجرةلهذهفل!جابريا

96":الوضوءناد!جابريا

613:لهدارلامقدارالدنياان!جبريليا

057:عليمخافةلاانعلمت!ربيا

اهلي:منإلعاحبلانت!اللهرسوليا

(ث(5012

ع!97:ياضبئ

86:تبتلعالارضانعلمثمااو!عالشةيا

327:ودلدنيامالي!عائشةيا

(أث772:لحنالخشبة:اللهعباديا

243:علئشققتلقدفتىيا

35!:اللهباذناجيبيفلايةيا

قطعك:منتصلانيأمركاللهانمحمد!يا

916

1528:جبريلوانااللهرسولانتمحمديا

153:السكينةعليكمسكينةيا

314:الإيماناهلمعشريا

06:القمرتلألؤوجههيتلألا

605،175:والآحرينالأوليناللهيجمع

563:واحدصعيدفيالناساللهيجمع

وامتي:أنافاكونالقيامةيومالناسيحشر

2181:الامةهذهفييخرج

1381:امتيمنيخرج

4311:قلبهفيكانمنالنارمنيخرج

692:تكمؤأيخطو

3601:الجنةالىمنهعضويسبقه

0178:تعسرواولايسروا

769:المصحففييقرأوهوعثمانيقثل

6081:الإسلاماهليقتلون

8081:حناجرهميجاوزلاالمرانيقرؤون

989:ومبيركذابثقيففييكون

788:نفسهالجباريمخد

9018:الدينمنيمرقون

794:الدنياالسماءالىزئناينزل

999:العجمفيكميكثرانيوشك

996:حياةبكطالتانمعاذيايوشك

588:عليهايجلسونمنابرللأنبياءيوضع

685:الاربعاءيوم

29



الاشعارفهرشا

الباء

لئاولاالرسوملعرفانفؤادالنايدعلممنرسمرأيناولما

ركبابهنلئمأنعنهبانلمنكرامةنمشيالأكوارعننزلنا

خصيببكف!موسىعصافانفيكمفرعونسحرباقييكفان

بهومنالمرسلينخيرداريا

وصبابةلوعةلأجلكعندي

محاجريملأتإنعهدوعليئ

بينهاشيبيمصونلأعفرن

زرتهاوالأعاديالعواديلولا

تحيتيحفبلمنسأهديلكن

نفحةالمفتقالمسكمنأزكى

الصلواتبزواكيوتخضه

التاء

بالاياتوخصالأنامهدي

الجمراتمتوقدوتشوق

والعرصاتالجدرانتلكممن

والرشفاتالتقبيلكثرةمن

الوجناتعلىسحبأولوأبدا

والحجراتالدارتلكلقطين

والبكراتبالاصالتغشاه

والبركاتالتسليمونوامي

لالدا

محمدوهذامحمودالعرشفذوليجلهاسمهمنلهوشق

محمدوأنتحسانوحسانالرضابكرأبوبكرأباكأن

ثمودفيكصالح0ءغريبالدتداركهاأمةفيانا

229

الصفحة

542

542

797

543

543

543

543

543

543

543

543

592

697

597



الراء

بالخبرينبيكمنظرهلكانمبينةاياتفيهتكنلملو

الاخيارالطيبونعليهصلىالابرارصلاةمحمدعلى

اطواروالمناياشعريليتيابالاسحاربكاقواماكنتقد

الداروحبيبيتجمعنيهل

فقيرمنفيكماليس!غيرانشعيببنتوافتهموسىكنت

نفرهمناللهرسولمناملمنيدنيكلاكيف

العين

بديعالقياسفيلعمريهذاحبهتطهروأنتالإلهتعصي

مطيعيحبلمنالمحبإنلأطعتهصادقاحبككانلو

القاف

الورقيخصفحيثمستودعوفيالظلالفيطبتقبلهامن

علقولامضغةولاتاتبشرلاالبلادهبطتثم

الغرقواهلهنسرا!جمادوقدالسفينتركبنطفةبل

طبقبداعالممضىإذارح!الىصالبمنتنقل

216المطقتحتهاعلياءخندفمنالمهيمنبيتكاحتوىحتى

الافقبنوركوضاءتارضاداشرقتولدتلماوانت

نخترقالرشادوسبلالئوروفيالضياءذلكفيفنحن

الكاف

لكابدافماتسقيناكنتقدومالكالناماالعبادرب

ابالكالاالغيثعليناأنزل

للاما

خليلاالخليلسفيوبذامنيالروجمسلكتخفلتقد

الغليلاكنثسكمثمادماذاحديئيكنتنطقتمافإذا

ابوالابعدفعادابماء.شيبالبنمنقعبانلاالمكارمتلك

محمدبعدالوحيانقطاعلولا
بديلابيهمنمحمدقلنا

239

903

794

794

597

897

048

048

216

216

216

216

203،

216

216

986

267

267

626

597



جبريلبرسالةيأتهلمأنهإلاالفضلفيمثلههو

الميم

لناظرفلاحلناالحجابرفع

محمدابلغنبناالمطيئوإذا

الثرىوطىءمنخيرمنقزبننا

الأوهامدونهتقطعقمر

حرامالرجالعلىفظهورهن

وذمامحرمةعليناولها

لنونا

الشراكانقذكماوخلقاخلقافاشتبهاالسبهالأحمدانتنازع

جبرينجناحيبينصفقتراياتهرفعتماهـاذا

رضوانقلباللهفصبربناواستجارالخلدمنفز

249

597

542

542

542

797

697

697



والأياموالمعالمالأماكنفهرست

)1(الحاشيةفيبهاالمعرف

374:أحد

961:(نجبلا(نخشبالأا

162:(الاردنفيالعقبة(مدينةايلة

064:كسرىابوان

134:نذروابئر

714:طنجةبحر

064:طبريةبحيرة

917:بدر

222:بصرى

953:البقيع

513:((جبلبواط

097:تاهزت

253:تبوك

153:التنعيم

837:تثيس

436:تهامة

375:جبل((اسمثبير

الترجمة.مكانعلىالرقميدل((1

717:ر(لغاا(ثور

913:العربجزيرة

513:الحديبية

543:حراء

378:الحرتين

838:حروراء

24:الحوأب

514:الحيرة

653:الخندق

083:خيبر

616:الندوةدار

034:دجلة

034:دجيل

134:الجندلدومة

486:(الآنعلي(ابارالحليفةذو

435:امزذي

995:الاسودالركن

754:رومه

943:اءلزورا

061:سرف

259



865:شلمغان

034:نهر()اسمالضراة

436:الصفا

358:الضفة

348:الصهباء

064:طبرية

924:الطف

248:طلمنكة

417:طنجة

517:القضيةعام

625:()واديالعقيق

162:عمان

513:الحديبيةعمرة

717:ثورغار

513:بواطغزوة

513:تبوكغزوة

513:الحديبيةغزوة

958:قباء

493:قرد

2:(الان)استانبولالقسطنطينية

034:قطرئل

43

26

967:نوالقيرا

104:سةلكناا

903:تةمؤ

188:لقةما

883:القايمازيةالمدرسة

235:غابلمرا

634:لمروةا

453:لمزةا

036:لفةلمزدا

006:براهيمإمقام

006:الملتزم

443:ميى

995:المنستير

995:لميزابا

332:نجران

855:الجملوقعة

415:اليمامة

653:الخندقيوم

493:قردذييوم

415:اليمامةيوم



والجماعاتوالأقوامالفرقفهرست

)1(الحاشيةفيىبهاالمعرف

538:ضيةبال!ا

848:لاروسيةا

948:عيليةلإسماا

948:الإباحةأصحاب

948:التناسخأصحاب

846:الاثنينأصحاب

847:الحلولأصحاب

838:(الخوارج)منحروراءاهل

872:الرسأهل

358:الضفةأهل

824:مؤتةأهل

748:لباطنيةا

848:البراهمة

058:البزيغية

748:البيانية

614:الترك

الترجمة.مكانعلىالرقميدك()1

الجهمثة:208

058:الخرمية

614:الخزر

677:(قبيلة)خطمة

914:الخوارج

648:لدهريةا

648:نيةيصالدا

914:فضلرواا

454:الزط

748:لسودانا

838:الساكة

748:بئينلصاا

848:لطبائعيينا

748:الطيارة

767:هريةالظا

058:العيسوية

748:بيةلغراا

279



468:بالصزفةالقائلون

208:بالمخلوقالقائلون

946:القبط

424:القدرية

923:القرامطة

995:()قبيلةكتامة

213:الكزامثة

158:الكميلية

847:المانوية

983:لون3المتأ

28

748:المجوس

836:المرجئة

958:المشثهة

932،948:المعاللة

923:الملحدة

848:المنجمون

914:الناصبة

611:(قبيلة)همدان

711:(قبيلة)نهد

838:قفةالوا



)1(الحاشيةفيالمترجمينالأعلأمفهرست

الألفحرف

015:لاجريا

655:الئخعيابراهيم

332:اخطبابني

966،876:الابهري

015:محمدبنأحمد

413:قيسبنالاحنف

178:شريقبنالاخنس

508:ارميا

628:أحمد(بن)محمدالازهري

77:إسحاقابن

105:التجيبيإسحاق

701:راهويهبنإسحاق

الزجاج=الزجاجاسحاقأبو

شعبانابن-شعبانبناسحاقابو

073:(طلحة)ابيبناسحاق

837:الفزارياسحاقأبو

521:()المستملياسحاقأبو

يينيلإسفراالمظفرابوأ=يينيلإسفراا

الترجمة.مكانعلىالرقميدل()1

إسماعيلالقاضي=القاضيإسماعيل

443:النخعييزيدبنالاسود

693:(الاشرفبن)كعبالاشرفابن

611:قيسبنالأشعث

الأشعريالحسنأبو=الاشعري

555:أشهب

455:(الفرج)بناصبغ

867:خليلبناصبغ

076:الإصطخري

322:(قريببنالملك)عبدالاصمعي

الأصيلىمحمدابو=الاصيلي

717:البيد(الاعصمابن

525:(مهرانبن)سليمانالاعمش

458:نجرانأفعى

447:حابسبنالاقرع

134:الجندلدومةأكيدر

الجويني-الحرمينامام

557:(حنيفبنسهلبن)أسعدامامةأبو

946:الأنباريإبن

278:أنيس

837:الاودي
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531:ياأور

235:عياوزلأا

554:بن،حارثةأوس

525:اويسأبيابن

164:أيمنام

125:السختيانيأيوب

الباءحرف

لباجياالوليدأبو=لباجيا

قلأنيلباابكرأبو=قلآنيالبا

654:بحيرا

678:بحينةابن

912:بريرة

058:بزيغ

837:التنيسيبكربنبشر

البصريمعفر=البصري

113:مخلدبنبقيئ

015:بكرالاجريأبو

876،966:الأبهريبكرابو

152:الباقلانيبكرأبو

646:البزاربكرأبو

128:سهلبنبكر

986:الشاشيبكرأبو

الباقلانيبكرأبو=الطيببنبكرأبو

792:القاضيالقشيريالعلاءبنبكر

533:عياشبنبكرأبو

فوركابن-فوركبنبكرأبو

65:حزمبنعمروبنمحمدبنبكرأبو

547:المنذربنبكرابو

052:الهذليبكرأبو

148:وافدبنبكرأبو

824:بكرةأبو

03

456سعية:بني

التاءحرف

455تئع:

الترمذيعليبنمحمد=الحكيمالترمذي

الأبهري=تفامابو

457:الداريتميم

التيميرمثةأبو=التيمي

الثاءحرف

292:ثعلب

548:أشرسبنثمامة

038:ثوربوأ

الجيمحرف

548:الجاحظ

654:الجارود

093:الجئائي

697:()جبريلجبرين

95:)سعيد(جبيرابن

011:العزيز(عبدبنالملك)عبدجريحابن

العباسيالمنصور=جعفرأبو

532:سليمانبنجعفر

الطبري=الطبريجعفرأبو

75:الصادقمحمدبنجعفر

الجلأببنالقاسمابو=الجلأبابن

628:الجنيد

208:صفوانبنالجهم

37:الجوزاءأبو

503:الجويني

الحاءحرف

707:المحاسبيأسدبنالحارث



468:الكذابالمتنبىءسعيد()بنالحارث

197:مسكينبنالحارث

425:دينار(بن)سلمةحازمأبو

832:حازمأبيابن

ليلغزاا=حامدأبو

455:(الملك)عبدحبيبابن

942:الأشعريالحسنأبو

06:البصريالحسن

86:القابسيالحسنابو

645:القصاربنأبوالحسن

865:القضاةقاضيعمرأبيبنالحسينأبو

668:النجارحسين

838:غياثبنحفص

038:عتيبةبنالحكم

-(الاصولنوادر)صاحبالترمذيالحكيم

الترمذيعليبنمحمد

865:الحلاج

106:الحميدي

47:الحنفيةابن

976:حيدرة

الحيريعثمانأبو=الحيري

الخاءحرف

217:عمرانابيبنخالد

694:معدانبنخالد

081:خالويهابن

797:خصيب

26:الخطابي

774:خطلابن

458:خنافر

966:خويزابن

076:خيرانالن

31

الدالحرف

الداريتميم=الداري

947:دانيال

548:الظاهريالاصبهانيداود

847:وديلداا

453:الكلبيدحية

الذالحرف

987:الهرويذرأبو

611:الهمدانيالمشعارذو

603:المصريالنونذو

الراءحرف

الرازيالفتحأبو=الرازي

568:باللهالراضي

477:(يليهودا)فعراأبو

رواحةبناللهعبد=رواحةابن

178:خثيمبنالربيع

038:()الرأيربيعة

803:التيميرمثةأبو

الزايحرف

087:الزبعرىابن

457:اليهوديباطيابنالربير

اللهعبدبنمصعب=الزبيري

47:الزخاج

485:الزهري

867:(الثمانية)صاحبزيدأبو

962:المزوزيزيدأبو

زيدأبيبنمحمدأبو=زيدأبيابن

96:أسلمبنزيد

728:(حارثة)بنزيد

152:سعنةبنزيد

9



455:نفيلبنعمروبنزيد

السينحرف

595:الساجي

031:سحنون

388:سحنونابن

أيوب=السختياني

58:السدفي

076:سريجابن

458:سطيح

458:كريزبنتسعدى

95:جبيربنسعيد

157:(الحارث)بنسفيانأبو

456:(الله)عبدسلامابن

457:الفارسيسلمان

السلميالرحمنعبدابو=التابعيالشلمي

حبيب(بنالله)عبد

السلميالرحمنعبدأبو-الصوفيالشلمي

الحسين(بن)محمد

428:سالمبنسليمان

الأعمش=مهرانبنسليمان

السمرقنديالليثابو-السمرقندي

522:السمنطاري

95:التسترياللهعبدبنسهل

431:عمروبنسهيل

458:قارببنسواد

الحكمبنمعاوية)جاريةالسوداء

858:الشلميئ(

455:يزنذيبنسيف

الشينحرت

الاشيبكرأبو=الاشي
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093:شاصونة

448:شعبانابن

مالكي()فقيهالشعبيالمطرفأبو=الشعبي

153:(التابعينمنشراحيلبن)عامرالشعبي

458:شق

875:شنبوذابن

الزهري=شهابابن

الصادحرف

زيدأبو-المانيةصاحب

607:(السلامعليه)يونسالحوتصاحب

607:المريصالح

801:الصئاغابن

835:صبيغ

647:أميةبنصفوان

134:سليمبنصفوان

807:(المؤمنين)امصفئة

332:صورياابن

الضادحرف

86:مزاحمبنالضخاك

525:مزةبنضرار

456:ضغاطر

الطاءحرف

903:المحاربيطارق

431:كيسانبنطاووس

621:الطبري

743:الطحاوي

172:الطفيلابو

653:طلحةأبو

518:اللهعبيدبنطلحة

الطلمنكيعمرابو=الطلمنكي



611:الكنديطهفة

العينحرف

996:عائشةابن

533:العاقب

36:(الرياحيمهرانبن)رفيعالعاليةأبو

522:الزبيربناللهعبدبنعامر

الطفيلأبو=:واثلةبنعامر

558:(سلمان)بنعباد

077:طالببنالعباسابو

081:المبردالعباسأبو

497:(عيسىبن)محمداللهعبدابو

397:الحاجبناللهعبدأبو

516:الحارثبناللهعبد

531:الحسنبناللهعبد

903:رواحةبناللهعبد

زيدابيبنمحمدابو=زيدابيبناللهعبد

527:سعدبنالليثكاتبصالحبناللهعبد

صورياابن-صوريابناللهعبد

568:طلحةأبيبناللهعبد

768:الحكمعبدبناللهعبد

ابيابن-مليكةابيبناللهعبيدبناللهعبد

مليكة

996:المازرياللهعبدأبو

077:المرابطبناللهعبدابو

نافعابن=نافعبناللهعبد

226:وهببناللهعبد

582:البزعبدابن

048:(السهميمحمد)ابوالحقعبد

الحكمعبدبناللهعبد=الحكمعبدابن

46:اسلمبنزيدبنالرحمنعبد

بنالله)عبدالتابعيالسلميالرحمنعبدابو

346(:حبيب

بن)محمدالصوفيالسلميالرحمنعبدأبو

06:هـ(214سنةالمتوفىالحسين

)صاحبالعتقيالقاسمبنالرحمنعبد

(:226مالك

بكرابيبنمحمدبنالقاسمبنالرحمنعبد

522:الصديق

523:مهديبنالرحمنعبد

248:(الصنعانيهفام)بنالرزاقعبد

حبيبابن=الملكعبد

الماجشون=العزيزعبدبنالملكعبد

نصربنمحمدأبو=القاضيالوهابعبد

322:(سلأمبن)القاسمعبيدأبو

548:العنبريالحسنبناللهعبيد

568:طلحةإبيبناللهعبيد

826:الليثييحيىبنيحىبناللهعبيد

116:(المثنىبن)معمرعبيدةابو

816:عميربنعبيد

962:عبيدالهرويابو

523:ربيعةبنعتبة

587:(العتبتةكتاب)صاحب:العتبي

978:الحدادبنعثمانابو

488:الحيريعثمانأبو

الحكمبنالرحمنعبدامراة)اسمعجب

867:(الأموي

867:عجبأخيابن

708:)محمد(عجلانابن

628:(عرفةبن)الحسنعرفةابن

568:()الشلمغانيالعزاقربياابن

278:ئيلعزرا



16:عطاءابن

137:(البدريمسعود)أبوعمروبنعقبة

742:عكاشة

556:الئخعيئعلقمة

:(الظاهريحزم)ابنالفارسيأحمدبنعلي

767

942:الأشعرياسماعيلبنعلي

838:عاصمبنعلي

08:عيسىبنعلي

875:مقلةبنعليأبو

(:القضاةقاضييوسفبن)محمدعمرابو

865

البرعبدابن=البرعبدبنيعمرأبو

842:الطلمنكيعمرأبو

578:الفاسيعمرانأبو

555:ديناربنعمرو

115:الليثبنعمرو

427:وهب()بنعمير

96:اللهعبدبنعون

447:(الفزاريحصن)بنعيينة

132:()سفيانعيينةابن

الغينحرف

648:الغزالي

الفاءحرف

الفاسيعمرانأبو=الفاسي

247:الرازيالفتحأبو

585:فديكأبيابن

27:الفزاء

966:الفرجأبو

034:فرعون

الفزاريإمحالتىابو=الفزاري

427:الفضلأم

98:فوركابن

الفوطيهشام=الفوطي

القافحرف

226:القاسمبنالرحمنعبد=القاسمابن

827:الجلأببنالقاسمابو

322:سلأمبنالقاسم

203:(الرسالة)صاحبالقشيريالقاسمابو

الكاتبابن-الكاتببنالقاسمأبو

395:إسماعيللقاضيا

القشيريالعلاءبنبكر=بكرالقاضي

152:الباقلانيبكرابوالقاضي

نصربنمحمدأبو-الوفابعبدالقاضي

القشيريالعلاءبنبكر=القشيريالقاضي

عمرأبيبنالحسينابو=القضاةقاضي

عمرأبو=القضاةقاضي

16:قتادة

203:القتبى

القرظيكعببنمحمد=القرظي

923:قرمط

124:قزمان

554:ساعدةبنق!ن

587:قسيطابن

الرسالة)صاحبالقاسمأبو=القشيري

القشيرية(

العلاءبنبكرالقاضي=القشيري

القصاربنالحسنأبو=القضارابن

611:حارثةبنقطن

587:القعنبيئ

716:(الله)عبدقمئةابن



الكافحرف

827:الكاتبابن

543:كبشةأبو

263:أحمدبنتكريمة

27:الكسائي

95:الاحباركعب

457:أسدبنكعب

455:لؤيبنكعب

75:الكلبيابن

593:الحصينبنكلثوم

628:كنانةابن

918:(النعمانحنيفة(ابوالكوفي

اللامحرف

628:لبابةابن

717:الأعصمبنلبيد

837:(الله(عبدلهيعةابن

527:سعدبنالليث

55:الشمزقنديالليثأبو

038:ليلىأبيابن

الميمحرف

138:جشونلماا

المازرياللهعبدأبو=المازري

901:سنانبنمالك

767:نويرةبنمالك

06:لماورديا

المبردالعباسأبو=المبرد

سعيدبنالحارث=الكذابالمتنبىء

875:مجاهدابن

آ5:جبربنمجاهد

المحاربيطارق=المحاربي
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أسدبنالحارث=المحاسبي

045:محذورةبوا

السهميالحقعبد=محمدأبو

77:اسحاقبنمحمد

فديكأبيابن=مسلمبناسماعيلبنمحمد

433:الاصيليمحمدابو

504:(حفويه(بنمحمدأبو

548:زيدأبيبنمحمدأبو

701:سعدبنمحمد

844:شبيبمحمدبن

548:الحكمعبدبنمحمد

96:((الحكيمالترمذيعليبنمحمد

497:التميميعيسىبنمحمد

213:كرامبنمحمد

256:القرظيكعببنمحمد

138:(مالكي(فقيهمسلمةبنمحمد

125:الفنكدربنمحمد

548:المؤازبنمحمد

645:نصربنمحمدأبو

524:المخدج

الرحمنعبدبنالمغيرة=المخزومي

654:مخيريق

248:الحكمبنمروان

836:الطاطريمحمدبنمروان

897:مريمأبيابن

701:المزني

137:البدريمسعودأبو

83آ:مسهرأبو

425:الموطأ((راويمصعبأبو

125:الزبيرياللهعبدبنمصعب

881:الشعبيأبوالمطزف



425:اليسارياللهعبدبنمطرف

582:الإسفرايينيالمظفرابو

الجويني=المعاليأبو

241:راشدبنمعمر

458:البصريمعمر

318:(المخزوميالرحمنعبد)بنالمغيرة

468:العباسيالمقتدر

987:الاسودبنالمقداد

338:المقفعابن

مقلةبنعليأبو=مقلةابن

457:المقوقس

46:طالبأبيبنمكي

593:الأسنةملاعب

586:مليكةأبيابن

المنذربنبكرأبو=المنذرابن

533:جعفرأبوالعباسيالمنصور

987:الهاشمىالعباسىعيسىبنموسى

نافع-عمرابنمولى

548:الموازابن

النونحرف

586:عمر(ابن)مولىنافع

495:(الله)عبدنافعابن

981:نبهان

113:()أصحمةالنجاشي

النخعيإبراهيم=النخعي

نصربنمحمدأبو=نصرابن

801:الصباغبننصرابو

917:الحارثبنالنضر

658:النظام

07:نفطويه
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47:النقاش

897:نكير

الهاءحرف

الهذليبكرأبو=الهذلي

448:الهذيلابو

الهرويذرأبو=الهروي

الهرويعبيدأبو=الهروي

625:الغازيبنهشام

458:الفوطيهشام

838:هثيم

الواوحرف

611:حجربنوائل

456:نوفلبنورقة

837:وكيع

034:يزيد()بنلوليدا

587:لباجيالوليداأبو

622:(الله)عبدوهبابن

211:منبهبنوهب

465:الوردبنوهيب

الياءحرف

456:يامينابن

06:ادمبنيحيى

338:الغزالحكمبنيحيى

077:عمربنيحيى

578:الموطا()راويالليثييحيىبنيحيى

272:الفقيريزيد

366:سيابةبنيعلى

46:يوشع



(1،المتنفيالمذكورةالكتباسماءفهرست

792:الكريمالقرآن

641:ايإنجيل

سابقبنبكرلابيالشافعيةفروعفيالبديع

801:المالكي

601:للبخاريالكبيرالتاريخ

648:للغزاليالتفرقة

641:لتوراةا

867:زيدلابيالثمانية

622:وهبلابنالجامع

592:ودادزبور

428:سالمبنسليمانسؤالات

801:الشافعيالصئاغلابنالشامل

332:إبراهيمصحف

332:موسىصحف

211:(ومسلم)البخاريالصحيحان

العتبيأحمدبنلمحمدالعتبيه

195:القرطبي

195:الهنديسعيدبنأحمدكتاب

.مرةأولالكتابورودمكانعلىالرقملدل(1)

508:أرمياكتاب

832:يحيىبنإسحاقكتاب

804:البزار()مسندالبزاركتاب

767:حبيبابنكتاب

818:الطابثيالحسنأبيكتاب

767:سحنونابنكتاب

827:جلاببنالقاسمأبيكتاب

818:المؤاز(ابنالعلهمحمدكتاب

453:(مسلم)صحيحمسلمكتاب

29:إسحادتىبنإسماعيلللقاضيالمبسوط

783:مسلمةبنلمحمدالمبسوط

587:اسحاقبنليحيىالمبسوطة

628:كنانةلابنالمبسوطة

29:المجموعة

347:للطحاويالحديثمشكل

808:فوركلابنوغريبهالحديثمشكل

843:اسحاقلابنالمغازي

156:عقبةبنلموسىالمغازي

211:مالكللإمامالموطأ

897:زيدأبيلابنالنوادر
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المدينةفيالتراثدارمكتبة.شرابمحمدلأستاذنا."!العقيقالمباركالواديأخبار-6

.المنورة

الممرية.الهضةمكتبة.مرسيمحمداحمدتحقيق.الشيخلأبي.ع!وادا،افبي7-أخلاق

الكتب.عالم.الحوتكمالتقدينم.للبخاري.المفردالأدب-8

كوشكعبدهتحقيق.للنووي.الأذكار-9

.بيروت.الكتبعالم.للواحدي.النزولأسباب-01

العربي.الكتابدار.الإصابةهامشعلىمطبوع.البرعبدلابن.-الإستعياب11

الفكر.دار.الجزريا!ثيرلابن.الغابة-أسد21

.الكوثريزاهدالعلامةصححه.للبيهقي.والصفاتالأسماء-13

حلب..الادبيةالمكتبة.البيروتيالحوتللشيخ.المطالب-أسنى41

العربي.الكتابدار.العسقلانيحجرلابن.الإصابة-51

للملايين.دارالعلم.الزركليالدينلخير.الأعلام-61

الرسالة.مؤسسة.كحالةرضالعمر.النساء-أعلام17

اسلامه(قبلشموائيل)الحبرالمغربييحمىبنالسموألالمهتديللإمام.اليهودافحام-18

،والدعوةوالإفتاءالعلميةالبحوثلإدارةالعامةالرئاسةطبع،الشرقاويالدكتورتحقيق

السعودية..والإرشاد

دمشق..القلمدار.شرابمحمدلأستاذنا.الزهريالامام-91
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بيروت.دمحأميننشر.اليمانيالرحمنعبدالعلامةتحقيق.للسمعاني.الانساب-02

.الهجرةدار.الكوثريزاهدمحمدالعلامةتحقيق.الباقلانيل!مامالإنصاف-12

المثنى.مكتبة.للبغداديالمكنون-ايضاح22

حلب.الرشيددار.كثيرابنللحافظ.والنهايةالبداية-23

.المناردار.كوشكعبدهتحقيق.حجرابنللحافظ.المرامبلوغ-42

دمشق..القلمدار.شؤابمحمدلاستاذنا.المقدسبيت-52

.المعارفدار.بروكلمانكارل.العرليالأدبتاريخ-62

دمشق.حساندار.زكارسهيلالدكتورترجمة.الخزريهودتاريخ-27

المكتب.الدينشرفالصمدعبدتحقيق.المزيللحافظ.الأطرافبمعرفةالأشرافتحفة-28

الإسلامي.

.بيروتالقلمدار.للشوكاني.الذاكرينتحفة-92

ومؤسسة،بدمشقالمناردار.كوشكعليعبدهتحقيق.الجوزيةقيملابن.المودودتحفة-03

.ببيروتالقرانعلوم

دار.الكوثريالعلامةبالكتابعرف.السنديعارفمحمدرتبه.الثافعيمسندترتيب-31

.بيروت.العلميةالكتب

.بيروت.العربيالتراثاحياءدار.المنذريللحافظ.والترهيبالترغيب32-

.بيروت.لمعرفةادار،الخازنتفسير-33

بمصر.الحلبيالبابيمصطفىطبعة.الطبري34-تفسير

.بيروت.لمعرفةادار.كثيرابنتفسير-35

اللطيف.عبدالوهابعبدتحقيق.حجرابنللحافظالتهذيبتقريب36-

المدني.اليمانيهاشماللهعبدعليهعلق.حجرابنللحافظ.الحبيرتلخيص37-

.بيروت.العلميةالكتبدار.النوويللإمام.واللغاتالأسماءتهذيب38-

دمشق..الالبابدار.العباسنايفالشيخهذبه.الخلفاءتاريختهذيب93-

الأولى.الطبعة.بالهندالمعارفدائرة.حجرابنللحافظ.التهذيبتهذيب-04

العزيزعبدالاستاذتقديم.للتراثالمأموندارمصورة.المزيللحافظ.الكمالتهذيب-14

.الدقاقوأحمدرباح

الفكر.دار.هراسخليلمحمدراجعه.خزيمةلابن.التوحيد-42

الرحمنحبيبالعلامةتحقيق.الرزاقلعبدبالمصنفملحق.راشدبنلمعمر.الجامع-43

الإسلامي.المكتب.الاعطمي

الحلبونيمكتبة.الارنؤوطالقادرعبدالشيخالداعيةتحقيق.الاثيرلابن.الأصولجامع-44

دمشق.البيانودار
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المعرفة.دار.للمناويالقديرفيضومعهللسيوطيالصغير-الجامع45

العلمية.الكتبدار.الحنبليرجبابنللحافظ.والحكمالعلوم-جامع46

شعيبوالشيخالأرناؤوطالقادرعبدالشيختحقيق.الجوزيةقيمابنللحافظ.الأفهام-جلاء47

.الأرناؤوط

الدينبدرومحمدالأرناؤوطمحمودالاستاذينتحقيق.السيوطيللحافظ.المنتثرةالدرر-48

الكويت..العروبةدار.قهوجي

الكتبدار.قلعجيالمعطيعبدالدكتورأحاديثهخرج.البيهقيللحافظ.النبوةدلائل-94

العلمية.

الدكتورتحقيق.المالكيفرحونلابن.المذهبعلماءأعيانمعرفةفيالمذهبالديباج-05

.التراثدار.النورأبولأحمديامحمد

.9891الأولىالطبعة.بيجومحمودهـاعدادجمع.السافعي-ديوان15

الأزهرية.الكلياتمكتبة.للكتاني.المستطرفةالرسالة-52

كوشك.عبدهتحقيق.النوويللإمام.الصالحين-رياض53

الأستاذينتحقيق.الرسالةمؤسسة.الجوزيةقيملابن.العبادخيرهديفيالمعادزاد-54

.الأرناؤوطوشعيبالقادرعبد

.المباركبناللهعبدللإمام.الزهد-55

الإسلامي.المكتب.الألبانيالشيختحقيق.عاصمأبيابنللحافظ.السنة-56

.بيروت.الحديثدار.السيدوعادلالدعاسعزتوتعليقإعداد.داودأبي-سنن57

إحياءدار.اللهرحمهشاكرأحمدالعلامةوشرحبتحقيق:(الصحيح)الجامعالترمذيسنن-58

العربي.التراث

الكتب.عالم.آباديالحقشمسللعلامةالمغنيالتعليقوبهامشهالدارقطني-سنن95

.للتراثالماموندار.أسدحسينالفاضلأستاذناتحقيق.الدارمي-سنن06

.بيروت.المعرفةدار.البيهقيللحافظ.الكبرىالسنن-16

الباقي.عبدفوادتحقيق.ماجهابنسنن-62

بيروت.القلمدار.()المجتبىالنسائي-سنن63

الرسالة.مؤسسة.الذهبيللحافظ.النبلاءأعلام-سير46

الفكر.دار.زكارسهيلالدكتورتحقيق.اسحاقابن-سيرة65

.بيروت.المعرفةدار.الواحدعبدمصطفىتحقيق.كثيرابنللحافظ.النبويةالسيرة-66

.جذة.الشروقدار.الندويالحسنابيللعلامة.النبويةالسيرة-67

المعرفة.دار.والشلبيوالابياريالسقا:الاساتذةتحقيق.هشاملابن.النبويةالسيرة-68

.بيروت
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دمشق.للتراثالمأموندار.الدقاقيوسفاحمدتحقيق.الخطابيللإمام.الدعاء-شأن96

.تتانالكريموعبدالكيلانيأديبمحمدأحاديثهخرج.للباجوري.التوحيدجوهرةشرج-07

.حماة.الغزاليمكتبة.ثراهاللهطيب.الرفاعيالكريمعبدالشيخلهوقدمراجعه

ومحمدالارناؤوطشعيبالشيختحقيق.الإسلامالمكتب.البغويللإمام.السنةشرج-71

شاويش.زهير

على.المصريةالازهريةبالمطبعةهـ()1326سنةمطبوع.القاريعليلملاالشفاشرج-72

.الرياضنسيمهامش

مصر.ومكتبتهاالمصريةالمطبعة.النوويللإمام.مسلمصحيح73-شرج

دمشق..الإسلاميالمكتبمنشورات.العزأبيلابن.الطحاويةالعقيدة7-شرج4

الرسالة.مؤسسة.الارنؤوطشعيبالشيختحقيق.للطحاويالاثارمشكلشرج-75

.بيروت.المعرفةدار.الواحدعبدمصطفىتحقيق.كثيرابنللحافظ.الرسول-شمائل76

.الدعاسعبيدعزتاحاديثهخرج.الترمذيللحافظالمحمديةالشمائل77-

دار.مرعشليواسامةمرعشلينديم:إعداد.(وسيط)معجموالعلوماللغةفيالصحاج-78

.بيروت.العربيةالحضارة

المعرفة.دار.الباقيعبدفؤادمحمداحاديثهرقم.الباريفتحومعهالبخاري97-صحيح

الإسلاميالمكتب.الاعظميمصطفىالدكتورتحقيق.خزيمةابن-صحيح08

العربي.التراثإحياءدار.الباقيعبدفؤادمحمدتحقيق.مسلمصحيح-18

الصابوني.للدكتور.التفاسير-صفوة82

.للتراثالمأموندار.كوشكعبدهتحقيق.البزديجيللحافظ.المفردةالأسماءطبقات-83

دمشق.

دمشق..البصائردار.المكيالفادانيالفيضلابي.المسلسلةالأحاديثفيالعجالة84-

للثقافةالقبلةدار.البرنيالرحمنعبدتحقيق.السنيابنللحافظ.والليلةاليومعمل-85

.جدة.الإسلامية

الرئاسةنفقةعلىطغ.حمادةفاروقالدكتورتحقيق.النسائيللحافظ.والليلةاليومعمل-86

السعودية..للإفتاءالعامة

.النجديالرحمنعبدوترتيبجمع.تيميةابن87-فتاوى

دار.الباقيعبدفؤادمحمدأحاديثهرقم.العسقلانيحجرابنللحافظ.الباريفتح-88

المعرفة.

الفكر.دار.الزحيليوهبهللدكتور.وادلتهالإسلاميالفقه-98

.بيروت.المعرفةدار.النديملابن.الفهرست-09

الإسلامي.الغربدار.للكتانيالفهارسفهرس-19
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دمشق..الفلمدار.شزابمحمدالبحاثةلاستاذنا.الإسلاميالعربتاريخأصول-في29

.جذة.سحرمطابع.المالكيعلويبنلمحمد.الحرامالبيترحاب-في39

المعرفةدار.المناويللحافظ.القدير-فيض49

.البياندار.للسخاوي.الشفيعالحبيبعلىالصلاةفيالبديعالقول-59

الفكر.دار.عديلابنالكامل-69

.القرانعلومومؤسسة،بدمشقالمناردار.كوشكعليعبدهتحقيق.للذهبي.الكبائر-79

.بيروت

الاعظميالعلامةتحقيق.الهيثميللحافظ.البزارزوائدعنالأستار-كشف89

المثنى.مكتبة.خليفةحاجي.الظنونكشف-99

بحمص.الإرشاددار.مخلوفمحمدحسنينللشيخ.القران-كلمات001

.بيروت.العلميةالكتبدار.للدولابي.والأسماءالكنئ-101

حلب..التراثمكتبة.للهنديالعمال-كنز201

.بيروت.المعرفةدار.السيوطيللحافظ.المصنوعةاللالىء-301

الفكر.دار.حجرابنللحافظ.الميزانلسان-401

اللغةمجمع.الحاكميسبيعالاستاذتحقيق.مهرانلابن.العشرالقراءاتفيالمبسوط-501

دمشق..لعربيةا

ومحمودالسواسياسينحققه.الحنبليرجبلابنلمجير.النبيسيرةفيمجالس-601

دمشق..كثيرابندار.الارنؤوطالقادرعبدالشيخراجعه.الارنؤوط

حلب..الوعيدار.زايدإبراهيممحمودتحقيق.البستيحبانابنللحافظ.المجروحين-7.1

المأموندار.أسدحسينالفاضلأستاذناتحقيق.الهيثميللحافظالزوائد.مجمع-81.

دمشق..للتراث

العربي.الكتابدار.تحقيقبدون.الهيثميللحافظ.الزوائد-مجمع9.1

.الفرانعلوممؤسسة.للرازي.الصحاج-مختار011

.بالرياضالمعارفمكتبة.الالبانيالشيخوحققهاختصره.المحمديةالشمائل-مختصر111

دار.شرابمحمدالبحاثةلاستاذنا.الراشديوالعصرالإسلامفجر،النبويةالمدينة-121

دمشق..القلم

الرسالة.مؤسسة.الارنؤوطشعيبالشيختحقيق.داودلابي.المراسيل-131

.بيروت.المعرفةدار.الذهبيللحافظالتلخيصوبهامشه،للحاكم.المستدرك-411

الرسالة.مؤسسة.لكحالةالمولفينمعجمعلىالمستدرك-511

لفكر.ادار.أحمدمسند-611

داريا.-دمشق.السقادار.الدارانياسدحسينالفاضلأستاذناتحقيق.الحميديمسند-171



الرسالة.مؤسسة.السلفيالمجيدعبدحمديتحقيق.القضاعيالسهاب-مسند181

.بيروت.الإسلاميةالمكتبة.المعبود()منحةالطيالسي-مسند911

المأموندار.الدارانيأسدسليمحسينالفاضلاستاذناتحقيق.الموصلييعلىأبي-مسند021

دمشق..للتراث

دار.الكشناويالمنتقىمحمدتحقيق.للبوصيري.ماجهابنزاوئدفيالزجاجةمصباح-112

.بيروت.لعربيةا

الله.رحمهالاعظميالعلامةتحقيق.الصنعانيهفامبنالرزاقعبدللحافظ.المصثف-122

الإسلامي.المكتب

رحمهالاعظميالرحمنحبيبالعلامةتحقيق.حجرابنللحافظ.العاليةالمطالب-231

الكويتية.الاوقافوزراة.الله

دمشق..القلمدار.شزابمحمدالبحاثةلأستاذنا.والسيرةالسنةفيالأثيرةالمعالم-421

.لبنانمكتبة.للعدناني.العائعةالأغلاط-معجم251

.بيروت.الجيلدار.الشرباصيللدكتور.الإسلاميالاقتصاديالمعجم-621

.بيروت.صادردار.الحمويلياقوت.البلدان-معجم271

دمشق..للتراثالمأموندار.شزابمحمدالبحاثةلأستاذنا،فلسطينبلدان-معجم281

دمشق..للتراثالمأموندار.شرابمحمدالبحاثةلاستاذنا.النحويةالشوارد-معجم921

فيشاركه.أسدحسينالمحدثالاستاذتحقيق.الموصلييعلىابيشيوخمعجم-013

دمشق..للتراثدارالمأمون.كوشكعبدهالتحقيق

العلمية.الكتبدار.للطبراني.الصغير-المعجم131

الاوقافوزارةمطبوعات.السلفيالمجيدعبدحمديتحقيق.للطبراني.الكبيرالمعجم-132

قية.لعراا

.بيروتالعربيالتراثاحياءودارالمثنىمكتبة.كحالةرضالعمر.المولفين-معجم133

.بالقاهرةالعربيةاللغةمجمع.الوسيط-المعجم134

.الجديدةالآفاقدار.حسينمعظمالدكتورصححه.للحاكم.الحديثعلوممعرفة-135

.بيروت

.بيروت.الكتبعالم.جونسمارسدنتحقيق.للواقدي.المغازي-136

مطبوع.العراقيللحافظ.الإحياء(احاديث)تخريجالأسفارفيالأسفارحملعنالمغني-137

.بيروت.المعرفةدار.الإحياءبهامش

.بيروت.الهجرةدار.السخاويللحافظ.الحسنةالمقاصد-138

عبدالدينمحىمحمدتحقيق.الاشعريالحسنأبيللإمام.الإسلاميينمقالات-913

النهضة.مكتبة.الحميد

439-



الشريفمنشورات.بدراناللهفتحبنمحمدتخريج.للشهرستاني.والنحلالملل-014

الرضي.

الكريمعبدالثانيةللطبعةقدم.بدرانالقادرعبدللشيخ.الخيالومسامرةالأطلالمنادمة-411

.بدرانعمربن

الثقافية.الكتبمؤسسة.القاضيسميرتحقيق.السيوطيللحافظ.الصفا-مناهل421

.وشركاهالحلبيالبابيعيسىمطبعة.للزرقاني.العرفان-مناهل431

وغزوةالحافظمطيعمحمدتحقيق.السلفيطاهرأبيانتقاء.الأخلاقمكارممنالمنتقئ-441

دمشق..الفكردار.بدير

أسدحسينالمحدثالاستاذتحقيق.الهيثميللحافظ.حبانابنزوائدالىالظمآنموارد-541

بدمشق.العربيةالثقافةدار.كوشكوعبده

العربي.التراثاحياءدار.الباقيعبدفؤادمحمدتحقيق.مالكللإمام.الموطأ-641

المطبعة.الخفاجيالدينشهابلأحمد.عياضالقاضيشفاءشرجفيالرياضنسيم-471

(هـ.132)6سنةالمصريةالأزهرية

السقا.دار.كوشكعبدهتحقيق.الخضريللشيخ.المرسلينسيدسيرةفياليقيننور-481

داريا.-دمشق

المكتبة.والطناحيالزاويالأستاذينتحقيق.الأثيرلابن.الحديثغريبفيالنهاية-914

العلمية.

المثنى.مكتبة.للبغدادي.العارفين-هدية051

449
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000028والإكرامالشفقةموردالسلامعليهجهتهفيتعالىقولهمنوردمافي:السادسالفصل

علىمنزلتهوشريفقدرهعظيممنالعزيزكتابهفيبهتعالىاللهأخبرمافي:السابعالفصل

00000000000000000000000000000000000000000000000058الانبياء

78بسببهالعذابورفع،لهوولايته،عليهبصلاتهخلقهتعالىاللهإعلامفي:الثامنا!ل

0000009ع!!كراماتهمنالفتحسورةتضمنتهمافي:التاسعالفصل

000039عندهومكانته،عليهكرامتهمنالعزيزكتابهفيتعالىاللهأظهرهمافي:العاشرالفصل

الدينيةالفضائلجميعوقرانهوخلقأخلقاالمحاسنلهتعالىاللهتكميلفي:الثانيالباب

00000000000000000000000000000000000000000079نسقأليهوالدليوية

0000000000000000089]-!إمحمدنبينافيوالكمالالجلالخصالاجتماع[في:فصل

00000000000000000000000000000000000001]ع!االخلقئةصفاته[في:فصل

00000000000000000000501]...ودمهوعرقهريحهوطيب،ع!انظافته[في:فصل

111]جم!اتهحركاواعتداللسانهوفصاحة،حواسهوقوة،لبهوذكاء،عقلهوفور[في:فصل

000000000000000000000000000511جمتن]قولهوبلاغة،لسانهفصاحة[في:فصل

00000000000000000000000521]ومنشئه،بلدهوكرم،ع!ي!انسبهشرف[في:فصل

00000000000000000000000000000127]بقفتهوالكمالالتمذحكانما[في:فصل

0000000000000000000000000000000000000131]بكثرتهالتمذحما[فيفصل

0000000000000000137]بسببهوالتفاخر،بهالتمذحفيالحالاتتختلفما[في:فصل

000000000000000000000000000000000000041]غ!ئ!خلقهحسن[في:فصل

0000000000000000000000000000000000000146-لمجين]عقلهنباهة[في:فصل

00000000000000000000000000147]عني!اوصبرهوعفوهواحتمالهحلمه[في:فصل

0000000000000000000000000451]ىلمجين!وسماحتهوسخائهوكرمهجوده[في:فصل

0000000000000000000000000000000000157]ع!ي!اونجدتهشجاعته[في:فصل

0000000000000000000000000000000000061]مج!إلىاغضائهحيائه[في:فصل

00000000000000162]الخلقأصنافمع!ي!!خلقهوبسطوأدبهعشرتهحسن[في:فصل

000000000000000000000000166]الخلقلجميعورافتهورحمتهشمقته[في:فصل

00000000000000000017]الرحموصلةالعهدوحسنالوفاءفي-لمجتاخلقه[في:فصل

000000000000000000000000000000000000000173]-لمجتاتواضعه[في:فصل

000000000000000000000000177]لهجتهوصدقوعفتهوأمانتهع!!عدله[في:فصل

00000000000000000181]هديهوحسنومروءتهوتؤدتهوصمتهع!ئ!وقاره[في:فصل

00000000000000000000000000000000000184الدنيا]فيىلمجين!زهده[في:فصل

0000000000000000000188]عبادتهوشدة،لهوطاعته،ربهمنعتي!!خوفه[في:فصل
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00000291]النسبوشرفالخلقوحسنالخلقكمالمنوالرسلالانبياءصفات[في:فصل

00000000000991!]شمائلهفيطالبأبيبنوعليهالةأبيبنهندحديث[في:فصل

00000000000000000000000000702ومشكلهالحديثهذاغريبتفسيرفي:فصل

0000000000213ربهعندقدرهبعظيمومشهورهاالأخبارصحيحمنوردفيما:الثالثالباب

والتفضيل،الذكرورفعة،والاصطفاءربهعندمكانتهبذكروردفيما:الاولالفصل

000000213الطيباسمهوبركة،الرتبمزايامنالدنيافيبهخصهوما،ادمولدوسيادة

000000000000000227والرؤيةالمناجاةمنالإسراءكرامةتضمنتهبماتفضيلهفي:فصل

00000000000000000237والجسد]بالروحأمبالروحكانهلالإسراءحقيقةافيفصل

00000000000000000000000000000242نومانها:قالمنحججابطالفي:فصل

000000000000000000542فيها]السلفواخنلافوجلعزلربهعطرؤيتهافي:فصل

0000000000253]معهوكلامهتعالىدلهوملإ%مناجاتهمنالإسراءقصةفيوردماافي:فصل

000000000000000000000000552الإسراء]ليلةوالقربالدنومنوردماافي:فصل

0000000000000000000000257الكرامةبخصوصالقيامةيومتفضيلهذكرفي:فصل

00000000000000000000000000000000263والخفةبالمحبةتفضيلهفي:فصل

00000000000000000000000000962المحمودوالمقامبالشفاعةتفضيلهفي:فصل

0000000000082والفضيلةوالكوثرالرفيعةوالدرجةبالوسيلةالجنةفيتفضيلهفي:فصل

00000000000282الانبياء]علىتفضيلهعنع!يمبنهيهالواردةالاحاديثمعنى[في:فصل

000000000000000000000285تفضيلهمنتضمنتهوماالسلامعليهاسمائهفي:فصل

492العلاصفاتهمنبهووصفهالحسنىاسمائهمنبهسفاهبمالهتعالىاللهتشريففي:فصل

صفاتتشبهلاتعالىوصفاته،المخلوقينذواتتشبهلاتعالىاللهذاتأنافي:فصل

00000000000000000000000000000000000000000000403]المخلوقين

الخصائصمنبهوشرفه،المعجزاتمنيديهعلىتعالىاللهأظهرهفيما:الرابعالباب

00000000000000000000000000000000000000000000703والكرامات

00000000000000000000000000000000013]والوحيوالرسالةالنبوةافي:فصل

000000000000000000000000000313]المعجزةومعنى،ع!دمعجزاته[في:فصل

000000000000713(وبلاغتهوايجازهتأليفهحسن:الاول)الوجهالقرآناعجازفي:فصل

000000000000000000000423العجيبنطمهصورةاعجازهمنالثانيالوجه:فصل

00000000000328بالمغيباتالإخبارمنعليهانطوىما:الإعجازمنالثالثالوجه:فصل

00000000000000000000133السالفةالقروناخبارمنبهأنبأما:الرابعالوجه:فصل

قدرواولافعلوافما،يفعلونهالاأنهمواعلامهمقضايافيقومبتعجيزوردتآياتافي:فصل

00000000000000000000000000000000000000000000000333ذلك]على
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عندتعتريهمالتيوالهيبة،سماعهعندوأسماعهمسامعيهقلوبتلحقالتيالروعة[في:فصل

000000000000000000000000000000000000000000000000335]تلاوته

00000000338]بحفظهاللهتكفلمعالدنيابقيتماتعدملاباقيةايةالقرانكون[في:فصل

0000000000000933]...قارئهيملهلا:منهاالقران"إعجازفيأخرىوجوه[في:فصل

00000000000000000000000000000443الشمسوحب!القمرانشقاقفي:فصل

000000000000000000000000348ببركتهوتكثيرهأصابعهبينمنالماءنبعفي:فصل

00000000000000000253]ودعوتهبمسهوانبعاثه،غ!يداببركتهالماءتفجير[في:فصل

0000000000000000000000553ودعائهببركتهالطعامتكثيرغ!دأمعجزاتهومن:فصل

000000000000000000363دعوتهوإجابتهابالنبوةلهوشهادتهاالشجرةكلامفي:فصل

00000000000000000000000000000000000936الجذعحنينقصةفي:فصل

372الحجر]وتسليمالطعامكتسبيحالجماداتسائرفيلمجي!للنبيأخرىمعجزات[في:فصل

0000000000000000000000000000376الحيواناتضروبفيالاياتفي:فصل

00000386بالنبوةلهوشهادتهموالمراضعالصبيانوكلام،وكلامهمالموتىإحياءفي:فصل

00000000000000000000000000000393العاهاتوذويالمرضىإبراءفي:فصل

00000000000000000000000000000000000000893ع!يههادعائهإجابةفي:فصل

000000000000000504باشرهأولمسهفيمالهالأعيانوانقلابوبركاتهكراماتهفي:فصل

000000000000000000000000000000413]الغيوبمنعليهاطلعما[في:فصل

000000000000000000000433اذاهمنوكفايتهالناسمنلهتعالىاللهعصمةفي:فصل

00000000000000000442والعلومالمعارفمنلهاللهجمعفيماع!عيهامعجزاتهفي:فصل

00000000000154]لهمأصحابهمنكثيرورؤيةوالجنالملائكةمعع!!أخباره[في:فصل

000000554]أمتهوصفةصفتهعنالكتابأهلوعلماءوالأحبارالرهبانإخبار[في:فصل

0000000000000000000000000945]لمج!ي!امولدهعندظهرتالتيالايات[في:فصل

0000000000463]الرسلمعجزاتسائرمنأظهرغ!ي!امحمدنبينامعجزاتأن[في:فصل

000000000000000000000000174لمجي!أحقوقهمنالأنامعلىيجبفيما:الثانيالقسم

00000000000000472سنتهواتباع،طاعتهووجوب،بهالإيمانفرضفي:الأولالباب

0000000000000000000000000000000000475]ع!يهماطاعتهوجوب[في:فصل

00000000000000000000478]بهديهوالاقتداءسنتهوامتثالازبهاعهوجوب[في:فصل

000000484]ع!دآوسيرتهبهديهوالاقتداءسنتهاتباعمنوالائمةالسلفعنورد[فيما:فصل

000000000000000000948]وبدعةضلالسنتهوتبديل!ي!اأمرهمخالفةأن[في:فصل

000000000000000000000000000000000294لمجتنأمحبثهلزومدي:الثاليالباب
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0000000000000000000000000000000000000394ع!ي!!محبتهثوابفي:فصل

000000000000694لهوشوقهمع!ي!!للنبيمحبتهممنوالائمةالسلفعنرويفيما:فصل

5000000000000000000000000000000000000994!هامحبتهعلامةفي:فصل

0000000000000000000000000000505وحقيقتهاع!ي!اللنبيالمحبةمعنىفي:فصل

500000000000000000000000000000000000805!ي!امناصحتهوجوبفي:فصل

00000000000000000000000215وبرهتوقيرهووجوبأمرهتعظيمفي:الثالثالباب

00000000000000000000615وتوقيرهوإجلاله!ك!ماتعظيمهفيالصحابةعادةفي:فصل

ه!0000009]وصحابتهبيتهأهلوتعظيم،ذكرهوعند،موتهبعدع!ي!!النبيتعظيم[في:فصل

0000000000000523وسنته!ك!يم!اللهرسولحديثروايةتعظيمفيالسلفسيرةفي:فصل

00000000000000527أزواجهالمؤمنينوأمهاتوذريتهآلهبزوبرهغ!ي!ا5توقيرومن:فصل

000000000000000000000000435وبرهمأصحابهتوقيرغ!ي!أوبرهتوقيرهومن:فصل

000000000045وامكنتهمشاهده!اكرامأسبابهجميعإعظاموإكبارهغ!ي!!إعظامهومن:فصل

000000000000445وفضيلتهذلكوفرض،والتسليم،عليهالصلاةذكرفي:الرابعالباب

0000000000000000000000000000545]!االنبيعلىالصلاةحكمافي:فصل

00000000155ويرغب!لمج!االنبيعلىوالسلامالصلاةفيهايستحبالتيالمواطنفي:فصل

000000000000000000000000000000955والتسليمعليهالصلاةكيفيةفي:فصل

00000000000000566لهوالدعاءعليهوالتسليم!النبيعلىالصلاةفضيلةفي:فصل

0000000000000000000000000571وإثمه!ي!االنبيعلىيصللممنذمفي:فصل

000000000000574الاناممنسفمأوعليهصلىمنصلاةبتبليغ!تخصيصهفي:فصل

000000577السلامعليهمالانبياءوسائر!تاالنبيغيرعلىالصلاةفيالاختلاففي:فصل

582ويدعويسلموكيف،عليهو.سلمزارهمنوفضيلةالسلامعليهقبرهزيارةحكمفي:فصل

وفضل،وفضله،قدمناهماسوىالادبمن!ك!ماالنبيمسجددخلمنيلزمفيما:فصل

0295ومكةالمدينةسكنىوفضل،ومنبره،قبرهوذكر،مكةمسجدوفي،فيهالصلاد

وأيمتنعوما،عليهيجوزأو،حقهفييستحيلوما،ع!ي!اللنبييجبفيما:الثالثالقسم

0000000000000000000000000000306اليهتضافأنالبسريةالأحوالمنيصح

اللهصلواتالأنبياءوسائرنبيناعصمةفيوالكلامالدينيةبالأموريختصفيما:الأولالباب

000000000000000000000000000000000000000000606وسلامهعليهم

000000000000000000000000706نبوتهوقتمن!لجوالنبيقلبعقدحكمفي:فصل

000000000000000000000000000000623]النبوةقبلالانبياءعصمة[في:فصل

00316الدنيا]امورببعضمعرفتهمعدممنالعصمةالانبياءحقفييشترطلاأنهافي:فصل

0000000000635]منهوكفايتهالشيطانمن!ك!يماالنبيعصمةعلىالأمةإجماع[في:فصل
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0000000000000000000000000642]أحوالهجميعفيع!ي!!أقوالهصدق[في:فصل

التيالشبهوبعضالغرانيقلقصةكرده،والمطاعنالشبهاتلبعضالمؤلفرد[في:فصل

0000000000000000000643]الزائغونبهايتمسك

000000000000000000000000000000657الدنيا]أخبارفيمج!ي!!حاله[في:فصل

اني:إبراهيموقول،الصلاةفيمج!روكسهوه،والشبهالاعتراضاتبعضرد[في:فصل

0000000000000000000000000000000000000000000000066]سقيم

0000000000000000000000000667والكبالر]الصغائرمنالأنبياءعصمة[في:فصل

00000000000000000000000673]النبوةقبلالمعاصيمنالأنبياءعصمة[في:فصل

00000000000000000000675]الشرعيةالوظائففيوالنسيانالسهوحكم[في:فصل

000000677والسلامالصلاةعليهمنهالسهوفيهاالمذكورالأحاديثعلىالكلامفي:فصل

00000683ذلكفيبهاحتجواماعلىوالكلامالصغائرعليهماجازمنعلىالردفي:فصل

والحديثالقرانفيتكرروما(ففوىرب!ءادم)وعصئ:تعالىقولهمعنى[في:فصل

00000000000000000000000000000307]بذنوبهمالأنبياءاعترافمنالصحيح

000000000000000000000707]السلامعليهمالأنبياءبعصمةالقولفوائد[في:فصل

000000000000000000000000907السلامعليهمالملائكةعصمةفيالقولفي:فصل

العوارضمنعليهمويطراالدنيويةالامورفييخصهمفيما:الثالثالقسممنالئانيالباب

00000000000000000000000000000000000000000000000517البشرية

00000000000000000000000971ال!حر]حديثفيطعنمنعلىالرد[في:فصل

000000000000000000000000000000227الدنيا]أمورفيمج!!أحواله[في:فصل

00000000527]وقضاياهم-لجرويديهعلىالجاريهالبشرأحكامأمورفييعتقدما[في:فصل

727]يفعلهأوفعلهوماغيرهواحوالأحوالهعنإخبارهمنالدنيوية-!يه!أقواله[في:فصل

000000000000000000000000732ع!ييه]مرضهفيالوصيةحديثشرح[في:فصل

وأحاديث"كفارةفاجعلهاجلدتهأوسببتهأواذيتهمؤمن"إيما:حديثشرح[في:فصل

00000000000000000000000000000000000000000000000737أخر]

00000000743]الشبهبعضعلىوالرد،وصوابسدادالدنيويةأفعالهعامةأن[في:فصل

00000000947الانبياء]جميعوعلى،ع!ي!عليهوشدتهاالأمراضإجراءفيالحكمة[في:فصل

000000067والسلامالصلاةعليهسبهأوتنقصهفيمنالأحكاموجوهتصرففي:الرابعالقسم

00000000000765نصسأوتعريضمننقصأوسبع!ي!حقهفيهومابيانفي:الأولالباب

00000000000000000771السلامعليهعابهاوسبهمنقتلإيجابفيالحجةفي:فصل

0000000000000000000000000977]اذاهمنبعضعنغ!ي!اعفوهأسباب[في:فصل

0000000786]لهمعتقدولاوالإزراءللسمبقاصدغيرجمتاالنبيتنقصمنحكم[في:فصل
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0000000000000000000000788]لذلك!اصداعنياالنبيتنقصمنحكم[في:فصل

5000000000000000000000097]وغيرالسمثيحتملكلاماقالمنحكم[في:فصل

الترفيعمقصدعلىقولأقالبلسبأ.ولاعيبأيذكرولمنقصأيقصدلممنحكم[في:فصل

497والتنذير]الهزلقصدعلىأو،لنبيهالتوقيروعدمالتمثيلسبيلعلىأو،5لغيرأو،لنفسه

00000000000000000000008]غيرهعنالكلاملهذاوالحاكيالقائلحكم[في:فصل

المذاكرةطريقعلىعليهجوازهفييختلفأو،ع!ي!النبيعلىيجوزماذكرحكم[في:فصل

0000000000000000000000000000000000000000000000308]والتعليم

0000000000000000000000000808]ع!ي!اأخبارهذكرعنداللازمالادب[في:فصل

118ووراثتهاستتابتهوذكروعقوبتهومؤذيهومتنقصهوشالئهسابهحكمفي:الثانيالباب

0000000000000000000000000000000000000518المرتد]استتابة[في:فصل

0000000000000000000000000000918]ارتدادهاشتبهإذاالمرتدحكم[في:فصل

وصفهأو،بقدرهاستخفأو،عزضأو--ع!ي!بسبهصرجاذاالذميحكم[في:فصل

000000000000000000000000000000000000128]بهكفرالذيالوجهبغير

00000000000000828عليهوالصلاة،وغسله،ع!ي!االنبيبسبقتلمنميراثفي:فصل

!ـ!االنبيوال،وكتبه،وأنبياءه،ملائكتهوتعالىاللهسبمنحكمفي:الثالثالباب

0000000000000000000000000000000000000000832وصحبه،وأزواجه

والاجتهادالتأويلطريقعنبهيليقلاماتعالىاللهالىأضافمنحكم[في:فصل

0000000000000000000000000000438]والبدعةالهوىإلىالمفضيوالخطا
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846بكفرليسوما،فيهيختلفأويتوقفوما،كفرالمقالاتمنهومابيانفي:فصل

00000000000000000000000000000618]تعالىللهالسابالذميحكم[في:فصل

ناالنافيأو،الرسالةأوالإلهيةبادعاءتعالىاللهعلىالكذبالمفتريحكم[في:فصل

0000000000000000000000000000000000000863]خالقهأوربهاللهيكون

كلامه،يضبطلمممناللفظوسخف،القولسقطمنتكلممنحكم[في:فصل

50000000000000866]مولاوجلالةربهبعظمةالاستخفافيقتضيبمالسانهوأهمل

0000000000078]بهمواستخفوملائكتهتعالىاللهأنبياءسائرسحثمنحكم[في:فصل

873]..سبهمااو،منهبشيءأو،المصحفأو،بالقراناستخفمنحكم[في:فصل

0876فاعلهملعونحراموتنقصهموالسلامالصلاةعليهوأصحابهوأزواجهبيتهالوسب:فصل

0000000000000000000000000000000000000000000885الفهارسمحتوى
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00000000000000000000000000000000000000409والاثارالاحاديثفهرست

00000000000000000000000000000000000000000000629الأشعارفهرست

0000000000000000000929الحاشيةفيبهاالمعزفوالأياموالمعالمالأماكنفهرست

000000000000000000139الحاشيةفيبهاالمعرفوالجماعاتوالأقوامالفرقفهرست

000000000000000000000000000000339الحاشيةفيالمترجمينالأعلامفهرست

00000000000000000000000000000249المتنفيالمذكورةالكتبأسماءفهرست

0000000000000000000000000000000000000439والمراجعالمصادرفهرست

00000000000000000000000000000000000000000059الموضوعاتفهرست
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	فصل: [في وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم]����������������������������������������������
	فصل: [في وجوب اتباعه وامتثال سنته والاقتداء بهديه��������������������������������������������������������
	فصل: [فيما ورد عن السلف والائمة من اتباع سنته والاقتداء بهديه وسيرته صلى الله عليه وسلم����������������������������������������������������������������������������������������������
	فصل: [في أن مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم وتبديل سنته ضلال وبدعة������������������������������������������������������������������������

	الباب الثاني: في لزوم محبته صلى الله عليه وسلم�����������������������������������������������������
	فصل: في ثواب محبته صلى الله عليه وسلم��������������������������������������������
	فصل: فيما روي عن السلف والائمة من محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وشوقهم�������������������������������������������������������������������������������
	فصل: في علامة محبته صلى الله عليه وسلم���������������������������������������������
	فصل: في معنى المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وحقيقتها������������������������������������������������������������
	فصل: في وجوب مناصحته صلى الله عليه وسلم����������������������������������������������

	الباب الثالث: في تعظيم أمره ووجوب توقيره وبره����������������������������������������������������
	فصل: في عادة الصحابة في تعظيمه صلى الله عليه وسلم وإجلاله وتوقيره������������������������������������������������������������������������
	فصل: [في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، وعند ذكره، وتعظيم أهل بيته وصحابته ]���������������������������������������������������������������������������������������������
	فصل: في سيرة السلف في تعظيم رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته��������������������������������������������������������������������������������
	فصل: ومن توقير صلى الله عليه وسلم وبره بر آله وذريته وأمهات المؤمنين أزواجه كما حض عليه صلى الله عليه وسلم وسلكه السلف الصالح رضي الله عنهم��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	فصل: ومن توقيره وبره صلى الله عليه وسلم توقير أصحابه وبرهم�����������������������������������������������������������������
	فصل: ومن إعظامه صلى الله عليه وسلم وإكباره إعظام جميع أسبابه إكرام مشاهده وأمكنته من مكة والمدينة ومعاهده وما لمسه عليه السلام أو عرف به�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	الباب الرابع: في ذكر الصلاة عليه والتسليم وفرض ذلك وفضيلته�����������������������������������������������������������������
	فصل: في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم������������������������������������������������������
	فصل: في المواطن التي يستحب فيها الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ويرغب����������������������������������������������������������������������������������������
	فصل: في كيفية الصلاة عليه والتسليم�����������������������������������������
	فصل: في فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم عليه والدعاء له
	فصل: في ذم من لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم وإثمه��������������������������������������������������������������
	فصل: في تخصيصه صلى الله عليه وسلم بتبليغ صلاة من صلى عليه أو سلم من الأنام
	فصل: في الاختلاف في الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الانبياء عليهم السلام����������������������������������������������������������������������������������������������
	فصل: في حكم زيارة قبره عليه السلام وفضيلة من زاره وسلم عليه، وكيف يسلم ويدعو له��������������������������������������������������������������������������������������
	فصل: فيما يلزم من دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الادب سوى ما قدمناه، وفضله، وفضل الصلاة فيه، وفي مسجد مكة، وذكر قبره، ومنبره، وفضل سكنى المدينة ومكة������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


	القسم الثالث: فيما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم وما يستحيل في حقه أو يجوز عليه وما يمتنع أو يصح من الأحوال البشرية أن تضاف اليه��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	الباب الأول: فيما يختص بالأمور الدينية والكلام في عصمة نبينا وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه����������������������������������������������������������������������������������������������������������
	فصل: في حكم عقد قلب النبي صلى الله عليه وسلم من وقت نبوته����������������������������������������������������������������
	فصل: [في عصمة الانبياء قبل النبوة من الجهل بالله تعالى وصفاته ]
	فصل: في أنه لا يشترط في حق الانبياء العصمة من عدم معرفتهم ببعض امور الدنيا]����������������������������������������������������������������������������������
	فصل: [في إجماع الأمة على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان وكفايته منه������������������������������������������������������������������������������������
	فصل: [في صدق أقواله صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله ]��������������������������������������������������������������
	فصل: [في رد المؤلف لبعض الشبهات والمطاعن، كرده لقصة الغرانيق وبعض الشبه التي يتمسك بها الزائغون ]��������������������������������������������������������������������������������������������������������
	فصل: [في حاله صلى الله عليه وسلم في أخبار الدنيا]��������������������������������������������������������
	فصل: [في رد بعض الاعتراضات والشبه، كسهوه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وقول إبراهيم: اني سقيم ]
	فصل: [في عصمة الأنبياء من الصغائر والكبالر]��������������������������������������������������
	فصل: [في عصمة الأنبياء من المعاصي قبل النبوة���������������������������������������������������
	فصل: [في حكم السهو والنسيان في الوظائف الشرعية ]�������������������������������������������������������
	فصل: في الكلام على الأحاديث المذكور فيها السهو منه عليه الصلاة والسلام�����������������������������������������������������������������������������
	فصل: في الرد على من أجاز عليهم الصغائر والكلام على ما احتجوا به في ذلك
	فصل: [في معنى قوله تعالى: (وعصى آدم ربه فغوى) وما تكرر في القران والحديث الصحيح من اعتراف الأنبياء بذنوبهم�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	فصل: [في فوائد القول بعصمة الأنبياء عليهم السلام�������������������������������������������������������
	فصل: في القول في عصمة الملائكة عليهم السلام��������������������������������������������������

	الباب الثاني من القسم الثالث: فيما يخصهم في الأمور الدنيوية ويطرأ عليهم من العوارض البشرية
	فصل: [في الرد على من طعن في حديث السحر]����������������������������������������������
	فصل: [في أحواله صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا]���������������������������������������������������������
	فصل: [في ما يعتقد في أمور أحكام البشر الجاريه على يديه صلى الله عليه وسلم وقضاياهم ]
	فصل: [في أقواله صلى الله عليه وسلم الدنيوية من إخباره عن أحواله واحوال غيره وما فعله أو يفعله
	فصل: [في شرح حديث الوصية في مرضه صلى الله عليه وسلم]
	فصل: [في شرح حديث: "إيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها كفارة " وأحاديث أخر]
	فصل: [في أن عامة أفعاله الدنيوية صلى الله عليه وسلم سداد وصواب، والرد على بعض الشبه ]
	فصل: [في الحكمة في إجراء الأمراض وشدتها عليه صلى الله عليه وسلم، وعلى جميع الانبياء]�������������������������������������������������������������������������������������������


	القسم الرابع: في تصرف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه عليه الصلاة والسلام�������������������������������������������������������������������������������
	الباب الأول: في بيان ما هو في حقه صلى الله عليه وسلم سب أو نقص من تعريض أو نص������������������������������������������������������������������������������������
	فصل: في الحجة في إيجاب قتل من سبه أو عابه عليه السلام
	فصل: [في أسباب عفوه صلى الله عليه وسلم عن بعض من آذاه ]
	فصل: [في حكم من تنقص النبي صلى الله عليه وسلم غير قاصد للسب والإزراء ولا معتقد له ]
	فصل: [في حكم من تنقص النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا لذلك ]
	فصل: [في حكم من قال كلاما يحتمل السب وغيره�������������������������������������������������
	فصل: [في حكم من لم يقصد نقصاً ولم يذكر عيباً ولا سباً. بل قال قولأ على مقصد الترفيع لنفسه، أو لغيره، أو على سبيل التمثيل وعدم التوقير لنبيه، أو على قصد الهزل والتنذير]
	فصل: [في حكم القائل والحاكي لهذا الكلام عن غيره ]��������������������������������������������������������
	فصل: [في حكم ذكر ما يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم، أو يختلف في جوازه عليه على طريق المذاكرة والتعليم���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	فصل: [في الادب اللازم عند ذكر أخباره صلى الله عليه وسلم ]����������������������������������������������������������������

	الباب الثاني: في حكم سابه وشانئه ومتنقصه ومؤذيه وعقوبته وذكر استتابته ووراثته������������������������������������������������������������������������������������
	فصل: [في استتابة المرتد]�������������������������������
	فصل: [في حكم المرتد إذا اشتبه ارتداده ]����������������������������������������������
	فصل: [في حكم الذمي اذا صرح بسبه صلى الله عليه وسلم أو عرض، أو استخف بقدره، أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به ]
	فصل: في ميراث من قتل بسب النبي صلى الله عليه وسلم، وغسله، والصلاة عليه�����������������������������������������������������������������������������

	الباب الثالث: في حكم من سب الله تعالى وملائكته وأنبياءه وكتبه وآل النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وصحبه
	فصل: [في حكم من أضاف الى الله تعالى ما لا يليق به عن طريق التأويل والاجتهاد والخطأ المفضي إلى الهوى والبدعة ]
	فصل: في تحقيق القول في إكفار المتأولين
	فصل: في بيان ما هو من المقالات كفر، وما يتوقف أو يختلف فيه، وما ليس بكفر�������������������������������������������������������������������������������
	فصل: [في حكم الذمي الساب لله تعالى�����������������������������������������
	فصل: [في حكم المفتري الكذب على الله تعالى بادعاء الإلهية أو الرسالة، أو النفي انيكون الله ربه أو خالقه ]���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	فصل: [في حكم من تكلم من سقط القول، وسخف اللفظ ممن لم يضبط كلامه، وأهمل لسانه بما يقتضي الاستخفاف بعظمة ربه وجلالة مولاه
	فصل: [في حكم من سب سائر أنبياء الله تعالى وملائكته واستخف بهم
	فصل: [في حكم من استخف بالقران، أو المصحف، أو بشيء منه، او سبهما����������������������������������������������������������������������
	فصل: وسب ال بيته وأزواجه وأصحابه عليه الصلاة والسلام وتنقصهم حرام ملعون فاعله������������������������������������������������������������������������������������
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